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امـروزه بـه لطـف توسـعه چشـمگیر فنـاوری در کنـار گسـترش آگاهـی اجتماعـی، امر 
سیاسـت گذاری و حکمرانـی از اتاق هـای دربسـته خـارج شـده و در محضـر قضـاوت 
همـگان قـرار گرفته اسـت. به همین جهـت، سیاسـت گذاری علمی و شـفاف، رفته رفته 
بـه مطالبـه عمومـی در جامعـه تبدیـل می شـود. بـا درک اهمیـت ایـن موضـوع، 
پژوهشـکده سیاسـت گذاری دانشـگاه صنعتی شریف، اکنون در نخسـتین سال های دهه 
دوم فعالیـت خـود در تالش اسـت تا ضمـن تزریق دانـش روز سیاسـت گذاری به بدنه 
تصمیم سـازان کشـور، آنـان را در زمینه یافتـن راهکارهای اثربخش جهت حل مسـائل 
مزمـن، یـاری رسـاند؛ راهکارهایـی فراتـر از تصمیم گیری هـای مقطعی باال بـه پایین که 
صـالح و وفـاق اجتماعـی و مشـارکت فعـال بخش خصوصی را نیز در بر داشـته باشـد. 
امید اسـت پژوهشـکده بتواند بـا یاری خداوند، ضمـن تکیه بر دانـش و تعهد همکاران 

خبـره خـود، نقـش مؤثـری در آفرینش فـردای بهتر بـرای ایـران ایفا کند.

علی ملکی
ایده ما

1
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2
28

انتشارات علمی

4
شماره های منتشر شده فصل نامه 
علمی سیاست نامه علم و فناوری

1
کنفرانس ملی

51
حضور در رسانه

8
نشریات



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 81399
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 دفتر صنعت 
و توسعه پایدار

از سال 1987 که اصطالح “توسعه پایدار” در سازمان ملل متحد مطرح شد، صنعت و توسعه پایدار، 
محور مباحث این نهاد بین المللی و سایر نهادهای سیاست گذاری و سیاست پژوهی مرتبط با این حوزه 
بوده است. هم اکنون در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار یک نوع وفاق جمعی بین سیاست گذاران 
به وجود آمده است. این اجماع به این نکته اشاره دارد که دولت و فعاالن غیردولتی در جهت رسیدن 
به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، الزم است تا همگرایی و برنامه صنعتی ویژه ای داشته 
باشند. با این نگاه، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف از بدو تأسیس خود در سال 
1387، یکی از حوزه های فعالیتی اصلی خود را به صنعت و توسعه پایدار اختصاص داده است. با 
توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در پژوهشکده، این محور به دنبال پیاده سازی جدیدترین 
روش های سیاست گذاری صنعتی با اتکا به منابع و ظرفیت های منطقه ای و ملی است. از این رو، 
محدوده عملکردی این حوزه، وسعت قابل توجهی دارد و از سطوح کالن سیاست گذاری تا سطوح 

خرد و شرکت ها را در بر می گیرد.
توسعه  است:  شده  تعریف  پایدار  توسعه  و  محور صنعت  برای  برنامه  چهار  هدف،  این  با  مطابق 
اکوسیستم نوآوری در ایران )تانا(، سیاست گذاری توسعه امور زیرساختی، مدرسه توسعه پایدار و 
آب و توسعه. هر یک از این برنامه ها در حوزه های مشخصی از صنعت و توسعه پایدار ورود کرده اند 
برنامه تانا در قالب اندیشه هایی همچون نظام نوآوری منطقه ای، مزیت گرایی هوشمند و نظام نوآوری 
بخشی به دنبال توسعه پایدار و نوآورانه فعالیت های صنعتی در کشور است. برنامه سیاست گذاری 
توسعه امور زیرساختی به دنبال گسترش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی از 
طریق مشارکت بخش خصوصی است؛ مدرسه توسعه پایدار به تقویت و ارتقای دانش، مهارت  و 
نگرش  نهادها و فعاالن توسعه پایدار می پردازد؛ و در نهایت برنامه آب و توسعه، اصالح سیاست گذاری 

آب را با تمرکز بر ابعاد مختلف حکمرانی آن دنبال می کند.



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 121399

برنامه ها
برنامه توسعه 

اکوسیستم نوآوری 
ایران )تانا(

صنعتی  دانشگاه  سیاست گذاری  پژوهشکده  در  دانشی  مرکز  یک  عنوان  به  )تانا(  ایران  نوآوری  اکوسیستم  توسعه  برنامه 
مختلف  بخش های  در  نوآوری  توسعه  بر  را  خود  توجه  برنامه  این  است.  کرده  آغاز   1396 سال  از  را  خود  فعالیت  شریف 
یا  هوشمند  مزیت گرایی  راهبرد  از  بهره بردن  با  که  است  این  تانا  فعالیت  محورهای  از  یکی  است.  نموده  معطوف  صنعتی 
)Smart Specialization Srategy( به اشاعه نوآوری در ساختار اقتصادی مناطق مختلف بپردازد. در واقع تالش تانا این است که 
مزیت های اولویت دار هر منطقه را متناسب با جغرافیا، اقتصاد، فرهنگ  و ساختار سیاسی آن منطقه و البته به واسطه فرایند کشف 
فرصت های کارآفرینی، مشخص ساخته و در جهت رقابت پذیر کردن آنها در فرایند زنجیره ارزش جهانی، سیاست گذاری های الزم 
را به انجام رساند. در این چارچوب، وزارت خانه ها، دولت های محلی و منطقه ای، صندوق ها و بانک های متولی توسعه نوآوری و 
فناوری در فعالیت های اقتصادی و بنگاه های بزرگ اقتصادی که اثربخشی منطقه ای دارند، جامعه هدف برنامه تانا هستند. عالوه 
بر این تانا به همکاری در زمینه توسعه و اشاعه نوآوری در سطح بنگاه های بزرگ و دانش بنیان نیز می پردازد و ضمن تحلیل 
زنجیره های ارزش صنایع، چالش های گلوگاهی نوآوری شرکت ها را شناسایی کرده و برای آن راهکار ارائه می دهد. ارائه مشاوره 
به نهادهای اصلی سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در طول زنجیره پژوهش تا نوآوری که دو سر طیف اقتصاد دانش بنیان 
را تشکیل می دهند، از دیگر فعالیت های تانا است. بر همین مبنا در سال های اخیر موضوع اصالح ساختار حکمرانی اقتصاد 
دانش بنیان و تأمین مالی پژوهش و نوآوری در صدر فعالیت های تانا قرار داشته است. رصد وضعیت شاخص های اصلی نوآوری 
و ارائه گزارش های سیاستی و کاربردی پیرامون اکوسیستم نوآوری کشور به سیاست گذاران نیز همواره در دستور کار تانا قرار 

داشته است.
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برنامه سیاست گذاری 
امور زیرساختی

برنامه مدرسه
توسعه پایدار

برای توسـعه و رشـد اقتصادی، وجود زیرسـاخت های 
مناسـب، اعم از زیرسـاخت های سـخت ماننـد جاده، 
نیـروگاه تولید برق و زیرسـاخت های نرم مانند نظام  
مالـی و نظـام حقوقـی ضروری اسـت. بدون توسـعه 
مناسـب و متـوازن ایـن زیرسـاخت ها، کارکردهـای 
سـایر نهادهـا، بنگاه هـا و نظام هـا بـا کنـدی مواجـه 
خواهد شـد. ازاین رو نظر به اهمیت و ضرورت توسعه 
زیرسـاخت ها در رشـد و شکوفایی اقتصاد کشور و در 
جهـت کاهش نقش بخش عمومی در اجرا، مدیریت 
برنامـه  زیرسـاختی،  طرح هـای  در  تصدی گـری  و 
سیاسـت گذاری توسـعه امـور زیرسـاختی، رسـالت 
خـود را معطوف بـه برنامه ایجـاد پارادایم های جدید 
در توسـعه مشـارکت بخش غیردولتـی در این حوزه 
نموده اسـت. الزامات رشـد و توسـعه سـرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی را می تـوان بهبود نظام مشـارکت 
عمومـی- خصوصی از طریق تنظیم مقـررات کارآمد، 
ظرفیت سـازی در بخش هـای عمومـی و خصوصـی، 
بهبـود اقتصـاد طرح های زیرسـاختی و توسـعه نظام 
تأمیـن مالـی مشـارکت عمومـی- خصوصـی عنـوان 
نمـود. بر این اسـاس برنامه سیاسـت گذاری توسـعه 
امـور زیرسـاختی بـا انجـام مطالعـات کاربـردی و 
توسـعه  مختلـف  جنبه هـای  در  سیاسـت پژوهی 
مشـارکت عمومـی- خصوصـی به ویـژه در حوزه های 
سـرمایه گذاری و تأمیـن مالـی و بهبـود نظـام فنی و 
اجرایـی قراردادهـای مشـارکتی بـرای وزارتخانه ها، 
سـازمان های دولتـی و عمومـی و نیـز شـرکت های 
خصوصـی، خدمات متنوعـی مانند انجـام مطالعات 
مطالعـات  سـرمایه گذاری،  فضـای  آسیب شناسـی 
ریسـک، مطالعات تعیین مدل های مالـی، مطالعات 
ارزش آفرینـی منابـع مالـی، مطالعـات توجیـه مالی 
و اقتصـادی، تدویـن طـرح تجـاری، تدویـن قـرارداد 

مشـارکت و تهیـه اسـناد فراخـوان، ارائـه می نماید.

مدرسه توسعه پایدار، عنوان یکی از برنامه های پژوهشکده سیاست گذاری 
دانشگاه صنعتی شریف است که در دی ماه 1396 متولد شده است. 

در عصری زندگی می کنیم که الگوی توسعه سنتی مادی و اقتصادی محور، 
به واسطه پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی مخربی که بر سیاره زمین 
و  پیش  دهه  چند  است. از  گفته  قرار  انتقاد  و  مورد سؤال  گذاشته،  باقی 
نهادهای  و  سیاست گذاران  محققان،  عمومی،  مطالبات  افزایش  دنبال  به 
بین المللی به دنبال ترویج مدل های پیشرفت مبتنی بر الگوی توسعه پایدار 
هستند. پارادایم توسعه پایدار، در نگاه های بنیادین خود، در تقابل با این باور 
است که پیامدهای نامطلوب بر اجتماع و محیط زیست، جزء جدایی ناپذیر 
از توسعه اقتصادی هستند و معتقد است که باید به دنبال آینده ای بود که در 
آن مالحظات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی در توازن با یکدیگر باشند 

تا بتوان به سطح باالتری از پیشرفت و کیفیت زندگی دست یافت.
مدرسه توسعه پایدار در تالش است که مخاطبان خود را با دنیای توسعه 
پایدار، تأثیرات آن بر حوزه های مختلف علم و کسب و کار و راهکار مربوطه 
اجرای  و  طراحی  و  ترویجی  تخصصی  نشست های  کند. برگزاری  آشنا 
دوره های آموزشی تخصصی از جمله ابزارهای ما برای این مقصود هستند. 
همچنین این مرکز، به انجام خدمات مشاوره ای و پژوهشی با هدف کمک 
به حل مسائل توسعه پایدار کشور و تولید دانش و محتوای بومی در این 

رابطه نیز می پردازد. 
مأموریـت مدرسـه توسـعه پایدار بـه زبانی سـاده، ارتقای دانـش، تقویت 
پیشـرفت همه جانبـه  بـه  بـرای کمـک  نگرش هـا  توسـعه  و  مهارت هـا 
و آبادانـی ایـران عزیزمـان اسـت و تمامـی فعالیت هـای آن چنیـن هـدف 

مشـترکی را دنبـال می کننـد.



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 141399

دکتری سیاست گذاری عمومی علی ملکی
 )گرایش علم و فناوری(

 برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران )تانا(

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه امیرعلی کریمی
علم وصنعت

 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، نجم الدین یزدی
دانشگاه علم وصنعت

دانشجوی دکتری آمایش کیفیت محیطی مناطق بهزاد دوستی سبزی
روستایی، دانشگاه شهید بهشتی

دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، صفورا اللهی
دانشگاه علم وصنعت

دانشجو دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه علوم نینا شاددلی
تحقیقات

 برنامه سیاست گذاری امور زیرساختی
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریفعلیرضا خیری

کارشناسی ارشد مدیریت ساخت عمرانی، سجاد صالحی
دانشگاه امیرکبیر 

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تهرانسجاد حیدرزاده
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریفامیرکاظم

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه زینب اسحاقی
شهید بهشتی

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه یزدامیرحسین عباسپور

 برنامه مدرسه توسعه پایدار

دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه صنعتی هامون طهماسبی
شریف

کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه الزهرازینب شهبازی

کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه علوم هانیه خزاعی
تحقیقات

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشگاه علوم سارا نیک بنیاد
تحقیقات

دکتری مهندسی شیمی گرایش محیط زیست، ندا افشم
دانشگاه صنعتی شریف

دانشجوی کارشناسی ارشد سیاست گذاری فاطمه یزدی زاده
عمومی شریف 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه مهدیه عباس زاده
علم وصنعت

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریفمجتبی مهدی پور

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه مهدی رباب اسماعیلی
صنعتی شریف

اعضا
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فلسفه، دستاوردها و چالش های ادغام بخش آموزش پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
انتشار گزارش شاخص جهانی نوآوری 2020

رصد فناوری ماشین آالت کشاورزی 
بررسی حوزه های امید بخش آینده در زمینه ماشین آالت کشاورزی 

بسته پیشنهادی کارگروه سازگاری با تحوالت زیست محیطی بر اساس موازین اقتصاد مقاومتی
ایجاد رصدگر مسائل روز توسعه پایدار در ایران.

ROT سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در بهسازی، نگهداری و بهره برداری از آزادراه های دولتی به روش
توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پایانه های بار حمل و نقل جاده ای

چالش های واگذاری پایانه های باربری
سیر تاریخی مشارکت در قوانین شهرداری

آسیب شناسی دالیل عدم استقبال سرمایه گذاران داخلی در تأمین منابع مالی و اجرای طرح های فصل منابع آب

تحلیل اجمالی وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری 2020
آسیب شناسی نظام تأمین مالی علم و پژوهش در ایران

گزارش ها

یادداشت های سیاستی/تخصصی

برنامه توسعه 
اکوسیستم 
نوآوری ایران 
)تانا(

برنامه توسعه 
اکوسیستم 
نوآوری ایران 
)تانا(

برنامه مدرسه 
توسعه پایدار

برنامه 
سیاست گذاری 
امور 
زیرساختی

ترجمه سلسله مقاالت مرتبط با ابعاد سیاستی و پیامدهای بحران کرونا بر مسائل توسعه پایدار 
) sdschool.ir/post/cvd19p :8 مقاله-بهار 1399-انتشار در وب سایت مدرسه توسعه پایدار(
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رویدادها
برنامه 
توسعه 
اکوسیستم 
نوآوری 
ایران )تانا(

برنامه 
مدرسه 
توسعه 
پایدار

برگزاری 8 پنل در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی:

از حکمرانی علم و فناوری تا حکمرانی گذار با علم و فناوری
نشست رونمایی از کتاب همپایی اقتصادی

سیاست گذاری و حکمرانی در صنعت خودروهای برقی و خودران
روندها و سناریوهای محصول و فناوری در صنعت خودرو برقی و خودران

حکمرانی آب در گذار با فناوری
راهکارهای مواجهه با دو ابرچالش حکمرانی و الگوی توسعه اقتصادی در 

حوزه محیط زیست
راهکارهای نوآورانه توسعه کارآفرینی منطقه ای در ایران، مروری بر تجربه 

استان کرمان
اهداف توسعه پایدار، اتوپیای جهانی یا سرابی برای کشورهای در حال توسعه

بیان تجربه یک سفر توسعه ای و آموزنده به کنیا
آموزش در مسیر محرومیت زدایی-نگاهی ویژه به نیازهای یادگیری کودکان و 

نوجوانان مناطق کمتر برخوردار
کسب و کار اجتماعی درون مؤسسات خیریه-چالش ها و راه کارها

بازخوانی  به بحران کرونا:  برای کمک  همیاری اجتماعی بخش خصوصی 
درس آموخته های کمپین نفس

کالف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران
کتابخانه های روستایی کودکان؛ کارکردها و درس آموخته ها
درس آموخته های یک مشارکت اجتماعی: »شبکه کمک«

زبان فارسی، زمینه ساز توسعه پایدار ایران«

ی 
ها

ت 
س

ش
ن

صی
ص

تخ

برنامه توسعه 
اکوسیستم 
نوآوری ایران 

)تانا(
مروری بر جایگاه نوآوری 

ایران در جهان
توسعه پایدار محلی و 

منطقه ای
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سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
شرکت آب منطقه ای تهران

شهرداری تهران
معاونت حمل و نقل شهرداری تهران

سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری تهران
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان 

شرکت ملی پست 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران
فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران

شبکه 
همکاری

مقاالت

سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان برنامه و بودجه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شورای عالی انقالب فرهنگی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
بنیاد ملی نخبگان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

وزارت آموزش و پرورش
صندوق پژوهشگران و فناوران کشور

پارک علم و فناوری شریف

برنامه توسعه اکوسیستم 
نوآوری ایران )تانا(

برنامه سیاست گذاری 
امور زیرساختی

Rosiello, A., Maleki, A., 2021. A Dynamic Multi-Sector Analysis of Technological Catch-Up: The Impact of Technology 
Cycle Times, Knowledge Base Complexity and Variety. Research Policy 50, 104194. 
Yazdi, N., Marvi, A., Maleki, A., 2021. Iran And Covid-19: An Alternative Crisis Management System Based on Bottom-Up 
Islamic Social Finance and Faith-Based Civic Engagement, in: COVID-19 and Islamic Social Finance, Islamic Business and 
Finance Series. Routledge, Abingdon, Oxon; New York, NY.
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برنامه توسعه مشاوران
اکوسیستم نوآوری 

ایران )تانا(
دکتر سید رضا میرنظامی

دکتر علی مروی
دکتر روح ا.. حمیدی مطلق

برنامه سیاست گذاری 
امور زیرساختی

محسن روحانی نژاد
مهدی لطیفی
مهرداد نجفی
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نوآوری ایران )تانا(

بازطراحی نظام تأمین مالی پژوهش، فناوری و نوآوری کشور
تبیین نقش ستادهای علم و فناوری در توسعه نظام ملی نوآوری

با  مطابق  زیست محیطی  نوآورانه  پروژه های  تدوین  و  طراحی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور

آسیب شناسی سازوکار تشکیل و تأمین مالی پژوهشگاه های دولتی
حوزه  دو  بر  )تمرکز  کشور  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  استراتژی 

منتخب(
پژوهانه:

پیامدهای شبکه های دانشی در سیاست نوآوری منطقه ا ی مبتنی بر 
مزیت گرایی هوشمند، مطالعه موردی ناحیه نوآوری شریف

بازمفهوم پردازی تدارک عمومی نوآوری در راستای نیاز توانمندسازی 
توسعه:  حال  در  کشورهای  اول  بار  ساخت  در  تأمین کنندگان 

موردکاوی ده گروه کاالیی صنعت نفت ایران
در  پژوهش  ارزیابی  نظامات  روند  آسیب شناسی  و  مفهوم پردازی 

ایران: از مبانی فلسفی تا داللت های سیاستی

 برنامه سیاست گذاریپروژه ها
امور زیرساختی

توسعه مشارکت بخش خصوصی در آزادراه های دولتی کشور
توسعه مشارکت بخش خصوصی در پایانه های باربری کشور

آسیب شناسی دالیل عدم استقبال سرمایه گذاران از پروژه های 
بخش آب

تهیه و تدوین فرصت های سرمایه گذاری معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران

مطالعات مالی و اقتصادی واگذاری مجموعه های ورزشی اداره 
تعاون و رفاه استان سیستان و بلوچستان 

پروژه پژوهشی بررسی روش های بهینه استفاده و بهره برداری 
از پروژه های مشارکتی موجود و در حال اجرای شهرداری تهران 

و ارائه الگوی بهینه

برنامه مدرسه توسعه پایدار
تدوین گزارش آسیب شناسی مسأله ارزیابی محیط زیست در 

ایران
تدوین کتاب داستان های محلی با هدف آموزش برای توسعه 

پایدار در مناطق کم برخوردار )طرح سرزمین جاودانی من(
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دفتر انرژی
حوزه تخصصی حکمرانی انرژی به عنوان یک »هسته پژوهشی« از تاریخ 1397/8/1 با 
مدیریت دکتر سیدرضا میرنظامی، عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست گذاری آغاز به 
کار کرده است. هدف گذاری اولیه، پر کردن خأل مطالعات شواهدمحور در تصمیم گیری ها 
و سیاست گذاری های حوزه انرژی کشور و ایفای نقش واسط میان نخبگان جامعه در 
بخش دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی با نهادهای تصمیم ساز، به منظور ارتقای ظرفیت 
حکمرانی و سیاست گذاری کشور تعریف شد. نظر به این هدف گذاری، تیمی متشکل 

از نخبگان فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر و از رشته های مختلف گرد هم آمدند. 
در فاز اول فعالیت ها با توجه به اهمیت ریشه های ساختاری در مسائل کنونی بخش 
انرژی، تمرکز اصلی گروه بر انجام مطالعات و مشاوره ها در حوزه بهبود ساختار به ویژه 
تنظیم گری بخش انرژی قرار گرفت. از ابتدای سال 1399 و بنا بر موفقیت در دستیابی 
به اهداف فاز اول، گسترش دامنه فعالیت گروه به مشاوره سیاستی بخش خصوصی 
بر  مبتنی  مشاوره  خدمات  ارائه  بنابراین  شد.  انتخاب  گروه  دوم  فاز  هدف  عنوان  به 
مطالعات تراز بین المللی و معطوف به حل مسائل واقعی برای سازمان ها و شرکت های 
دست اندرکار حوزه انرژی ایران یا مرتبط با این حوزه، مأموریت اساسی گروه انرژی در 

فصل جدید فعالیت ها است.
دولت«،  و  نفت  ملی  شرکت  مالی  »روابط  حوزه های  در  پروژه  سه   ،1399 سال  در 
»تنظیم گری صنعت گاز« و »آثار شیوع کووید-19 بر صنعت پتروشیمی« به کارفرمایی 
شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و وزارت رفاه با موفقیت به انجام رسید. طی این 
سال تعامل های اثربخشی با مدیریت های شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت 
توانیر، کمیسیون انرژی مجلس، وزارت رفاه و شرکت پاالیش نفت جی انجام شده و 

امید است همکاری های شکل گرفته در سال های آتی نیز تداوم یابد.
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اعضا
برنامه ها

حکمرانی صنعت برق
حکمرانی پایین دست
حکمرانی صنعت گاز

حکمرانی صنعت نفت

دانشگاه سیدرضا میرنظامی سیاست گذاری  و  اقتصاد  دکتری 
مونترال کانادا

دانشگاه محمدرضا کثیری نفت-  مهندسی  ارشد  کارشناسی 
صنعتی شریف

سیستم های سعید طهماسبی آشتیانی مهندسی  ارشد  کارشناسی 
انرژی- دانشگاه تهران

عالمه سید حامد توانگر دانشگاه  اقتصاد-  ارشد  کارشناسی 
طباطبایی

علم  و علیرضا رسولی سیاست گذاری  ارشد  کارشناسی 
فناوری دانشگاه صنعتی شریف
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گزارش ها
مطالعه موردی 7 کشور در رابطه مالی NOCها با دولت
مطالعه موردی 8 کشور در نظام تنظیم گری صنعت گاز

ارزیابی آثار شیوع کووید-19 بر سود و زیان شرکت های پتروشیمی )وزارت رفاه(
وضعیت ایران در تجارت فرآورده های نفتی با تمرکز بر منطقه آفریقا

تاریخچه روابط مالی نفت و دولت از دارسی تاکنون
آسیب شناسی حکمرانی صنعت گاز ایران با تمرکز بر تنظیم گری

ادبیات تنظیم گری صنعت گاز
مطالعه موردی 4 کشور بریتانیا، روسیه، مالزی و ترکیه در اصالح نظام تنظیم گری صنعت گاز

آسیب شناسی وضعیت فعلی تنظیم گری صنعت گاز در ایران
ساختار پیشنهادی تنظیم گر صنعت گاز و وظایف و اختیارات این نهاد

اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم گر گاز در 4 سناریوی سیاستی
مطالعه موردی 4 کشور آمریکا، کانادا، الجزایر و عربستان در تنظیم گری تعرفه گاز طبیعی

تاریخچه روابط مالی نفت و دولت از دارسی تاکنون
مطالعه موردی 7 کشور چین، روسیه، نروژ، عربستان، کویت، الجزایر و برزیل در رابطه مالی NOCها با دولت

ارزیابی آثار شیوع کووید-19 بر سود و زیان شرکت های پتروشیمی )وزارت رفاه(
مرور اجمالی بر رابطه مالی شرکت ملی گاز و دولت

مدل سازی رابطه مالی پیشنهادی شرکت ملی نفت و دولت
جمع بندی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و پیشنهاد بندهای قانونی مرتبط

وضعیت ایران در تجارت فرآورده های نفتی با تمرکز بر منطقه آفریقا

دکتر فاضل مریدی- دکتری اقتصاد انرژی-دانشگاه داندی اسکاتلند مشاوران
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یادداشت های سیاستی/تخصصی

نشست های تخصصی

رویدادها

پیشنهاد به کمیسیون تلفیق در اصالح تبصره 1 الیحه بودجه 1400 
)اصالح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت(
مدل مالی و قراردادی احیای چاه های رها شده

پیش بینی کسری بودجه 1400 در بخش نفت
پیشنهاد بازار ظرفیت گاز پاک

برگزاری 2 پنل در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی:

چشم انداز همکاری های ایران و چین در حوزه انرژی
بازی برد-برد ایران و آفریقا در بخش انرژی

نشست سرنوشت شبکه غیررسمی فروش نفت در شرایط غیرتحریمی
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پژ پروژه ها
اصالح قیمت انرژی بخش  خانگی

محاسبه اثرات تغییر قیمت فروش برق خانگی بر مصرف و تورم و ارائه سازوکار قیمت گذاری پیشنهادی
V.B قیمت گذاری قیر و

تحلیل و ارزیابی تأثیر مکانیزم قیمت گذاری فعلی بر عملکرد صنعت پاالیش نفت و قیر و ارائه سناریوهای قیمت گذاری بهینه
تنظیم گری صنعت گاز

مطالعه تجربه 8 کشور در عملکرد نهاد تنظیم گر گاز، تطبیق ساختار و حدود اختیارات نهاد تنظیم گر بر اساس آسیب شناسی از حکمرانی گاز ایران و 
ارائه اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم گر گاز

رابطه مالی گاز و دولت
آسیب شناسی رابطه مالی کنونی دولت و بخش نفت، مدل سازی سناریوهای مختلف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت

خصوصی سازی گاز استانی
طراحی مدل درآمدی و اداره شرکت های گاز استانی به عنوان پیش نیاز اصلی خصوصی سازی 

رابطه مالی نفت  و دولت
آسیب شناسی رابطه مالی کنونی دولت و بخش نفت، مدل سازی سناریوهای مختلف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت

مقاالت
Mirnezami, S.R., 2020. The optimum scheme for promoting innovation in regulated network industries. Presented at the 25th Annual 
Conference of the European Association of Environmental & Resource Economists, Berlin, Germany. (virtual due to COVID19-).
Moridi Farimani, F., Mirnezami, S.R., 2019. A Gas Cartel in the Market, Hype and Reality? Presented at the 42nd International Association 
for Energy Economics (IAEE) Annual Conference, Montreal, QC, Canada.
Moridi Farimani, F., Mu, X., Sahebhonar, H., Taherifard, A., 2020. An economic analysis of Iranian petroleum contract. Pet. Sci. https://doi.org/10/gg8fjq
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اندیشکده
حکمرانی شریف

 اکنون با گذشت نیم دهه از فعالیت های اندیشکده حکمرانی، دانش و بینش بسیار گران بهایی حاصل 
از سیاست گذاری و  از دل دانشگاه و مطالعات تخصصی حوزه های متنوع  شده است. دانشی که 
سیاست پژوهی برآمده و بینشی که از کاربست این دانش در میدان عمل و در مواجهه با مسائل 
فناوری که  این  به  آمده است. دستیابی  به دست  نهادهای مختلف تصمیم ساز  در  اجرایی  پیچیده 
محصول تالش و ممارست تک تک اعضای اندیشکده از آغاز تاکنون بوده است سرمایه بی بدیلی 
است که نیازمند مراقبت، توسعه و بهسازی است. اگر چه سال های اندکی از عمر اندیشکده به عنوان 
نهادهای  با  تعامالت سیاستی  اما شبکه گسترده  و سیاست پژوهی می گذرد،  اندیشه ورزی  نهاد  یک 
متنوع حاکمیتی در قوای سه گانه و در سایر بخش های حاکمیت، صنعت و نخبگان نشان می دهد که 
مسیر حرکت اندیشکده به طور کلی مسیر درست و به سامانی است. البته این مهم نافی آن نیست 

که مسیر پیموده شده همواره مرور و در صورت لزوم مورد پاالیش قرار گیرد. 
سال 1399 برای ایران عزیز که در کنار گذار از مسائل مزمن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، با پدیده 
عجیب همه گیری کرونا و نیز چالش های روز افزون منبعث از ترکیب تحریم های ظالمانه خارجی و 
بی تدبیری های مکرر داخلی مواجه بوده است، سالی خاص و در ابعاد مختلف منحصر به  فرد بوده 
است. با این حال اندیشکده با همه فراز و نشیب های ناخواسته ای که کرونا بر فعالیت های انسانی بار 
کرده است، نهایت تالش خود را صرف آن کرد که در کنار تصمیم سازان، ارائه راهکارهای سیاستی را 
تا حصول نتیجه پیگیری نماید. مرکز مطالعات پارلمان و نیز باشگاه سیاست پژوهی که از رویش های 
اندیشکده به شمار می روند در این سال متولد شدند و این خود نشان از آن دارد که حرکت بالنده 
آن نه تنها کند یا متوقف نشده است بلکه روند رو به رشدی داشته است. سال پیش  رو که رخدادهای 
مهمی مانند انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل دولت جدید و نیز آغاز روند تدوین برنامه هفتم توسعه 
را در بر خواهد داشت سالی پرکار و پر مشغله را نوید می دهد که امید است شاهد نقش آفرینی مؤثر 

و مطلوب اندیشکده در این رخدادهای مهم و سرنوشت ساز باشیم.
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1
برنامه ها

برنامه سیاست گذاری اقتصاد
برنامه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد. این گروه که از ابتدای 
تأسیس اندیشکده در سال 1394، فعالیت خود را آغاز کرده، با استفاده از تحلیل های مبتنی بر داده های موجود در کشور، انجام مشاهدات 
میدانی و تکیه بر تجربه کشورهای مختلف، به دنبال پاسخ برای حل معضالت مزمن اقتصاد کشور در حوزه های مختلف از جمله نظام 
بانکی، نظام مالیاتی و نظام  بودجه  ریزی کشور بوده است. به عالوه با ایجاد ارتباط مستمر با بازیگران تأثیرگذار در عرصه سیاست گذاری 
اقتصادی، از جمله کمیسیون ها و نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و هم چنین وزارت اقتصاد سعی 
پایانه های  و  مؤدیان  سامانه  الیحه های  تصویب  و  تدوین  در  مشارکت  باشد.  داشته  کشور  اقتصاد  فضای  در  مثبتی  اثرگذاری  تا  کرده 
فروشگاهی و هم چنین مالیات بر ارزش افزوده که می تواند باعث تغییر پارادایم در نظام مالیات ستانی کشور شود، مشارکت در تدوین طرح 
بانکداری و طرح قانون بانک مرکزی، مشارکت در طرح اصالح ساختار بودجه، هم چنین مشارکت در اصالح مواد 1 و 7 قانون اصل 44 که 
به انحصارزدایی از فضای کسب و کار کمک می کند و پیشنهاد و همکاری در طرح تخصیص سهمیه بنزین به خانواده ها کمک شایانی می کند، 

از جمله فعالیت های این گروه از زمان تشکیل آن تاکنون بوده است.
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محصوالتوخروجیها

اعضا

]خبرگزاری فارس[ لزوم اصالح نظام یارانه ای و پیشنهاد ایجاد بازار در بخش انرژی از طریق تخصیص سهمیه به خانوارها 
]خبرگزاری مهر[ ایرادات چالش  برانگیز طرح مالیات بر خانه های خالی 

معضل انحصار در فضای کسب و کار کشور
لزوم رفع ظرفیت گذاری از مشاغل حقوقی )وکالت و سردفتری(

دکترای اقتصاد دانشگاه بوکونی ایتالیامرتضی زمانیان
دکترای اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباییامیراحمد ذوالفقاری

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفسینا ضیایی
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفسعید عباسیان

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهاناحسان محمدزاده

]اقتصاد آنالین[ معضل شفافیت و تعارض منافع در سازمان بورس! 
]دنیای اقتصاد[ رانت قیر در بحبوحه عسرت 

یادداشت های سیاستی/تخصصی



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 321399

نشست های تخصصی

برنامههایرسانهای

تعامالت و جایگاه های سیاستی

بررسی واگذاری شرکت های دولتی در قالب صندوق های قابل معامله
سلسله نشست های مجازی با موضوع "بحران کرونا"

سلسله نشست های سیاستی با موضوع "بازار سرمایه در ایران"

حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با موضوع "سیاست های صنعتی و بخش خودرو در کشور"
گفت وگو در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با موضوع "سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط 18 درصد!!"

حضور در اخبار شبکه یک سیما با موضوع "مدیریت اقتصادی در زمان کرونا و پسا کرونا"
حضور در برنامه تلویزیونی چشم انداز اقتصاد با موضوعات "اقتصاد پسا کرونا و اصالح نظام بانکی" و "سیاست های مقابله با کرونا"، "بازار 

مسکن"، " قفل مجوز بر پای اقتصاد ایران" و "راهکارهای تأمین کسری بودجه دولت"
حضور در برنامه پیک بامدادی با موضوع "رفع انحصار از بخش های وکالت و سردفتری"

همکاری با حوزه مشاوره ریاست مجلس شورای اسالمی در بخش اقتصاد
مشاور دفتر ریاست قوه قضائیه در بخش اقتصاد

مشاور وزارت آموزش و پرورش با موضوع "ارائه مشاوره حسن انجام پروژه شاد"
همکاری با معاونت راهبردی قوه  قضائیه در رفع انحصارات در حرفه های حقوقی

مشاور رییس کمیسیون اقتصادی با موضوع "ارائه دهنده پیشنهادهای اصالحی برای طرح بانکی مجلس"
عضویت شورای اقتصادی سازمان صدا  و  سیما با موضوع "توافق برای کمک به تهیه دو برنامه اقتصادی در صدا و سیما"

مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با موضوع "طراحی سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت"
مشاور معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با موضوع "چشم انداز اقتصاد کالن ایران در سال های 1399 – 1400"
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دکتری اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائیامیراحمد ذوالفقاری
دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه ادینبورگ اسکاتلندسیدمحمدصادق امامیان

دکتری اقتصاد دانشگاه بوکونی ایتالیامرتضی زمانیان
دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهرانمحمدمحسن مؤمنی راد

دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه عالمه طباطباییمحمدمهدی جعفریان
دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تهرانمحمدصادق فراهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفرضا قاسمی پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتامیرحسین داوری

برنامه تنظیم گری
اندیشکده  که  مسائلی  نظام واره  در  مهمی  جایگاه  نظام حکمرانی  کارکردهای  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  تنظیم گری 
حکمرانی شریف به آنها می پردازد، دارد و یکی از اولین برنامه هایی است که در این اندیشکده فعالیت خود را آغاز نموده 
اجرای  قانون  اصالح  کشوری،  خدمات  قانون  اصالح  همچون  مهمی  برنامه های  در  گذشته  در  تنظیم گری  گروه  است. 
سیاست های کلی اصل44 و تنظیم لوایحی که جنبه تنظیم گرانه دارند و نیز طراحی نهادهای تنظیم گر بخشی در کشور 
مشارکت داشته و از سال 1394 تا کنون توانسته نقش مهمی در ایجاد و توسعه گفتمان تنظیم گری در مجامع علمی و نظام 
حکمرانی ایفا نماید. این گروه در سال 1399 نیز چهار محور در دست اجرا داشته است. محور اول با موضوع تنظیم گری 
رقابت در حوزه پلتفرم های اینترنتی است که در قالب همکاری با سازمان تنظیم  مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
)ساترا( در حال انجام است. محور دوم ارزیابی تنظیم گران از منظر شاخص سالمت تنظیم گری است. محور سوم به 
موضوع رقابت و انحصار در اقتصاد ایران می پردازد و تنظیم گری رقابت را در بخش های مختلف اقتصاد ایران دنبال می کند. 
محور چهارم نیز انتشار ماه نامه تنظیم گفتار )اولین نشریه تخصصی تنظیم گری در ایران( است که به صورت ماهانه منتشر 

و از طریق وب سایت اندیشکده در اختیار مخاطبین قرار می گیرد.
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محصوالتوخروجیها
یادداشت های سیاستی/ تخصصی

گزارش ها

]اقتصاد آنالین[  ورود پلتفرم های آنالین به بورس و نگرانی های مهم رقابت و انحصار 
]روزنامه فرهیختگان[  رگوالتور و دستگاه قضا، تداخل یا تکامل 
]روزنامه جام جم[  پلتفرم های مسلط جهانی و انحصار رسانه ای 

 بودجه از نگاهی دیگر
 نقد و بررسی سرویس فیلیمو مدرسه

 بررسی موضوع قیمت گذاری سرویس های رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی توسط تنظیم گر این حوزه )ساترا(
 الیحه دفاعیه شورای رقابت در شکایت از انحصار وکالت

]خبرگزاری جمهوری اسالمی[ آخرین میخ بر تابوت انحصارطلبی وکال  
]اقتصاد آنالین[ کسب وکار شناخته شدن وکالت در بودجه99 دستاورد مهمی است/ تعارض ظرفیت گذاری با اصل رقابت 
]اقتصاد آنالین[  بخش وکالت زیر تیغ قوانین ضد انحصار کشور/ تبعات اعالم نظر شورای نگهبان در مورد ماده28  

 بررسی پیشنهاد نمایندگان برای اصالح طرح سهمیه بندی بنزین

سیاست ها و تنظیم گری های مرسوم )کالسیک( رقابت
)Market definition( تعریف بازار و ابزارهای مرسوم سنجش تعریف رقابت

چالش های تنظیم گری رقابت در بازار پلتفرم های اینترنتی
)Market power( قدرت بازاری و ابزارهای مرسوم سنجش قدرت بازاری

)Anticompetitive Practice Vertical Agreement/Horizontal Agreement( )رفتارهای مخل رقابت )توافقات عمودی و افقی
نقد و بررسی خصوصی سازی در کشور در سه سطح سیاست های کلی، قوانین و اجرا
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نشریات
ماه نامه  تنظیم گفتار 

)3 شماره(

تنظیم گفتار

 ضرورت
 و جایگاه
 تنظیم گری در

       اندیشکده حکمرانی شریف  |  شهریور ماه 1399  |  سال اول  |  شماره 1

  اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری

تقدیرنامهها

تعامالت و جایگاه های سیاستی

 دو تقدیرنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
جهت همکاری در فرایند اصالح سیاست های 
کلی اصل44 و سیاست های کلی تولید مّلی و 

حمایت از کار و سرمایه ایرانی

کلی  سیاست های  بازنگری  موضوع  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیرخانه  مشاور 
اصل44 قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مشاور کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسالمی در اصالح قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی

مشاور کمیسیون اقتصادی دولت در بررسی پیش نویس اساسنامه نهاد تنظیم گر برق
عضویت در کمیته بازنگری سیاست های کلی اصل44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام

برنامههایرسانهای
حضور در برنامه پایش شبکه اول سیما با موضوع " کسب و کار بودن وکالت"

گفتگوی زنده اقتصاد آنالین با موضوع"قانون مداران قانون گریز"

نشست های تخصصی
 سلسله جلسات نقد و بررسی آئین نامه رقابت رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

اثرگذاری
اصالح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی
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برنامه رسانه های نوین )رسانو(
برنامه رسانو با هدف طراحی و اجرای پژوهش های سیاستی و ترویج مفاهیم و ادبیات حوزه حکمرانی 
و تنظیم گری رسانه های نوین در جمهوری اسالمی ایران تشکیل گردیده است. این برنامه در تالش 
است تا با ارائه مشاوره های سیاستی و همچنین شبکه سازی در میان نخبگان اجرایی و دانشگاهی این 
حوزه، از سویی گام هایی را در جهت بهینه سازی فرآیندهای سیاست گذاری این حوزه در کشور برداشته 
و از سویی با ترویج دانش و ادبیات این حوزه در میان مدیران اجرایی و دانشگاهیان، گام های مؤثری در 

راستای غنای ادبیات نظری-سیاستی بومی این حوزه بردارد. 
این برنامه فعالیت خود را از سال 1396 در اندیشکده و با تمرکز بر دو پروژه طراحی نظام تنظیم گری 
رسانه های صوتی- تصویری فراگیر در ایران و همچنین اصالح قانون اداره و نظارت سازمان صداوسیما 
آغاز کرد که توانست نقش مؤثری در تأسیس و طراحی ساختاری- کارکردی نهاد تنظیم گر صوت و 
تصویر فراگیر در فضای مجازی ایفا کند. همچنین پیشنهادهای سیاستی-تقنینی این برنامه پیرامون 
قانون اداره و نظارت سازمان صداوسیما نیز مورد توجه کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی قرار گرفت. این برنامه درنظر دارد در سال جاری از طریق تأسیس و توسعه باشگاه 
سیاست پژوهان رسانه، بستر تعاملی میان عالقه مندان و پژوهشگران حوزه سیاست گذاری رسانه ای را 
فراهم کند. در حوزه پژوهش های سیاستی نیز بازطراحی ساختاری-کارکردی خدمات عمومی در نظام 
حکمرانی رسانه ای، ارائه مدل بومی تنظیم گری خدمات رسانه ای فراملی در ایران و نظام تنظیم گری 

پلتفرم های رسانه ای را در دستور کار خود دارد.

3
اعضا
کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهرانآرین ابراهیمی نژاد
دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهرانحنانه اکبری نوری
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرسسیده سارا حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهرانمحمد حسین خلیلی
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گزارشها

محصوالتوخروجیها
یادداشت های سیاستی/ تخصصی

تلویزیون و انتخابات 2020 ایاالت  متحده
ارائه چارچوب تنظیم گری پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو

مقابله با محتوای غیرقانونی بر بستر پلتفرم ها
رویکردهای جدید تنظیم گری پلتفرم های آنالین

اصول کلی حاکم بر برودکستر خدمت عمومی در بریتانیا
اصل تمایز در برودکستر خدمت عمومی

اصل پاسخگویی در برودکستر خدمت عمومی
پخش رویدادهای مهم در برودکستر خدمت عمومی

کمک های دولتی به برودکستر خدمت عمومی
تفاوت میان سرویس های رسانه ای صوت و تصویر عمومی و خصوصی

ارتباطات بحران چیستی و زمینه ها
OTT و IPTV شناسایی بازیگران صنعت رسانه: مروری بر چیستی

ارتباطات بحران؛ چیستی و زمینه ها
اکران آنالین فیلم های سینمایی بر بستر سرویس های رسانه ای و تغییر در زنجیره ارزش فیلم

استریم زنده و ابعاد آن؛ چیستی استریم زنده و چگونگی مواجهه  تنظیم گران با آن
تنظیم گری الیو استریم در چین

تنظیم گری دستگاه
Guidelines for Broadcasting Regulation ترجمه و انتشار کتاب

]خبرگزاری مهر[ حفاظت از کودکان در فضای مجازی نیازمند حکمرانی جدید 
]ماه نامه پیوست[ به دنبال هویت پاک شده در عصر دیلیت اکانت  
]ماه نامه پیوست[ آیا تلویزیون های اینترنتی رقیب تلویزیون ملی هستند؟ 



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 381399

برنامههایرسانهای
شرکت در برنامه تلویزیونی شبکه خبر با موضوع صوت و تصویر فراگیر
شرکت در برنامه تلویزیونی شبکه خبر با موضوع فناوری های نوین

تعامالت و جایگاه های سیاستی
ارائه پیشنهادها جهت مداخالت تنظیم گرایانه در حوزه رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ساترا

رویدادها

نشست های تخصصی
کودکان و نوجوانان و الزامات سیاست گذاری در فضای مجازی

تلویزیون در عصر همگرایی
انتخابات آمریکا و شبکه های اجتماعی

هم اندیشی پیرامون شکل گیری سرویس ها و پلتفرم های موضوعی در فضای مجازی
تبلیغات سیاسی، رسانه ها و مسئله ی اعتماد

برگزاری 3 پنل در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی: 
محتوا؛ حلقه مفقوده حکمرانی فضای مجازی کشور

صنعت صوت آنالین در ایران؛ چالش های صنعت و سیاست گذاری
تبلیغات سیاسی،رسانه و مسئله اعتماد
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برنامه حکمرانی عصر دیجیتال
مرزهای  ناخواه  خواه  که  است  آن   )ICT( فاوا  حوزه   تحول آفرین  و  نوظهور  فناوری های  مهم  ویژگی 
رفتار حکمرانان  به طور خاص  و  نهادهای عمومی و خصوصی  را درنوردیده و ماهیت  حاکمیت مّلی 
برای  تالش  و  ناامنی  حّس  ایجاد  رهگذر،  این  در  می نماید.  تغییر  دستخوش  را  کشور  کارآفرینان  و 
تنظیم گری در حکمران و حّس سودمندی و بهره مندی اقتصادی در کارآفرین، دوگانه ای را پدید می آورد. 
این تعارض امروزه جهان شمول است و تمامی کشورها و کسب وکارهای مّلی و بین المللی با آن به نوعی 
درگیر هستند. جریمه فیس بوک در موطنش یعنی آمریکا، تنظیم گری محتوا و حقوق صیانت از داده 
)GDPR( در اتحادیه اروپا، فیلترینگ مداوم و هوشمند در چین، تحریم هوآوی در آمریکا و یا انسداد 
حساب کاربری ثروتمندترین دولت دنیا در توییتر، همگی مثال هایی از این تعارض دامنه دار و تالش های 
حکمران و کارآفرین برای عبور از آن است. برنامه حکمرانی عصر دیجیتال از سال 1397 با پرورش 
رویکردی جدید برای حّل تعارضاتی این چنینی شروع به فعالیت کرده است. به عقیده ما، داده به مثابه 
نفت عصر دیجیتال و منبع اصلی برتری اقتصادی-سیاسی است. هرکه در بهره مندی از آن گوی سبقت 

را برباید، در چینش مهره های بازی های اقتصادی-سیاسی-اجتماعی دست باالتر را خواهد داشت.

4
اعضا

دکتری مدیریت مدرسه عالی اقتصاد دانشگاه مونترالحسین میرزاپور
کارشناسی ارشد سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه تهرانعمادالدین پاینده

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی کامپیوتر دانشگاه پلی تکنیک میالناحمد رونقی خامنه
دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه تهرانکمیل شاه حسینی

دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهرانزهرا مجدی زاده
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرسباران باقری

کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتیمهسا نوری زنوز



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 401399

تعامالت و جایگاه های سیاستی

محصوالتوخروجیها
مشاور سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای 

مجازی )ساترا(
مشاورسازمان فناوری اطالعات ایران

مشاور مرکز دیجیتال قوه قضاییه 
مشاور وزارت آموزش و پرورش 

مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
مشاور مرکز ملی فضای مجازی 

مشاور معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مشاور دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

مشاور سازمان صدا و سیما 
مشاور مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

مشاور شهرداری 
مشاور شورای عالی انقالب فرهنگی 

مشاور سازمان بورس 
تعامل با وزیر محترم نفت با موضوع "پلتفرم تبادل مردمی سهمیه 

بنزین/انرژی یار"
تعامل با نمایندگان مجلس با موضوع "ارائه مداخالت پیشنهادی 
در حوزه طرح انرژی یار و پلتفرم هوشمند تبادل سهمیه های بنزین"

یادداشت های سیاستی/ تخصصی
]روزنامه دنیای اقتصاد[ پساکرونا و بزنگاه سیاستی اقتصاد دیجیتال  
]ماه نامه عصر تراکنش[ رگولیشن بخشی در برابر رگولیشن داده محور  
]روزنامه دنیای اقتصاد[ تکنولوژی تنظیم یار  
]روزنامه دنیای اقتصاد[ واکنش سریع در رسانه های نوین!  
]ماه نامه عصر تراکنش[ احراز هویت دیجیتال )KYC( چیست؟  
]ماه نامه عصر تراکنش[ احراز هویت دیجیتال 
]روزنامه دنیای اقتصاد[ ترفند هوشمند در مهار کرونا  
Facebook’s Libra targets origins of power  ]iranpress.com[
Post-pandemic world and the inevitable rise of inequality  ]iranpress.com[
There must be a culpable behind the scenes; A novel trend in misinformation diffusion during the COVID-19 pandemic - 
Social Sciences & Humanities Open
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همکاری در رویداد فناوری های تنظیم یار
نمایش مستند social dilemma به همراه جلسه نقد و بررسی تخصصی

اخبار جعلی و بحران کرونا؛ نقش نهادهای تنظیم گر، شبکه سه، "سالم، صبح بخیر"
تدتاک برای نمایندگان جدیدالورود مجلس شورای اسالمی با موضوع حکمرانی عصر 

دیجیتال، نه شرقی نه غربی
شرکت در برنامه تلویزیونی برنامه زاویه: حکمرانی دیجیتال، شرکت کننده: حسین میرزاپور

شرکت در پادکست پندمیدیا - اپیزود دوم: جعل عمیق

نشست های تخصصی
استفاده از فناوری های دیجیتال برای مهار کرونا

صیانت از مالکیت فکری در عصر رسانه های دیجیتال؛ نقش فناوری های تنظیم یار 
احراز هویت برخط، چالش ها و فرصت ها

شهر هوشمند و چالش حکمرانی
سنگ بزرگ در چاه عاقالن سرگردان

نقش نهادهای مختلف در ایجاد یک اکوسیستم مناسب برای پاالیش محتوای نامناسب

رویدادها



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 421399

برنامه مطالعات دولت و بخش عمومی
علمـی  بررسـی  بخـش عمومـی،  و  دولـت  مطالعـات  برنامـه  اصلـی  هـدف 
ناکارآمدی هـای نظـام اداری و ارائـه راهکارهـای سیاسـتی جهـت حل مسـائل 
عمده این بخش از کشـور اسـت. مسـائل نظام مسـتخدمین عمومی )خدمات 
کشـوری(، دولـت الکترونیـک، بـه کارگیری سـازمان های نیمه مسـتقل اجرایی 
و مبـارزه بـا فسـاد اداری بخشـی از فعالیت هـا و موضوعـات مـورد توجـه این 
برنامـه اسـت. عـالوه بر فعالیت های پژوهشـی، ایـن برنامه با ایجاد یک شـبکه 
گسـترده و تعامـل بـا فعـاالن و سـازمان های دولتـی مرتبط بـا نظـام اداری، به 
طـور فعـال در ایجـاد بینش ها، طراحـی راهکارهـای نوین، طراحی سیاسـت ها 

و قوانیـن در این حوزه مشـارکت داشـته اسـت.

5
اعضا

دکتری سیستم های اطالعاتی مدرسه علوم اقتصادی و سیاستی لندنروح اله هنرور
دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه عالمه طباطباییمحمد مهدی جعفریان

کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهرانحسین ایمانی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطباییالهه فرمد

دانشجوی سیاست گذاری عمومی دانشگاه عالمه طباطباییمژده ناطقی
دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهرانحمید دهقانی

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تهرانمحمدصادق فراهانی
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تعامالت و جایگاه های سیاستی

گزارشها

محصوالتوخروجیها

یادداشت های سیاستی/ تخصصی

مشارکت در تدوین پیش نویس اصالحیه قانون ارتقاء سالمت و مبارزه با فساد اداری
مشارکت در تدوین برنامه سوم اصالح نظام اداری

مرجعیت در مورد مسائل نظام اداری
مشارکت در تدوین برنامه بودجه سال های 1398 و 1399 در بندهای مرتبط با نظام اداری

ارائه محتوای آموزشی مرتبط با مسائل نظام اداری و دولت الکترونیک به نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی 
مشارکت در تدوین و تنظیم پیش نویس قانون جامع تنظیم گری

جهش تولید با تحول در فرایند صدور مجوز با کمک فناوری اطالعات
تأثیر بحران کرونا بر شکل گیری هنجارها و رویه های جدید در حکمرانی

معرفی نظام مستخدمین عمومی کشور انگلستان 
تحلیل نهادی شکل گیری نظام مستخدمین عمومی ایران به مرکز پژوهش های مجلس

بررسی تطبیقی سازمان های نیمه مستقل انگلستان، فرانسه و آمریکا
مطالعه ادبیات نظری سازمان های نیمه مستقل

دولت دیجیتال در بحران کرونا، تجربه دولت انگلستان
گزارش پنل انستیتو حکمرانی )IFG( در مورد دولت و انقالب دیجیتال

]وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف[ کرونا و تغییر در هنجارهای سیاست گذاری 
]وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف[ از دولت بوروکراتیک تا دولت الگوریتمی 
]وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف[ ایجاد سازمان های اجرایی نیمه مستقل: راهکار چابک سازی دولت؟ 



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 441399

نشست های تخصصی

نشریات

درآمدی بر دولت الکترونیک
تجربه شفافیت در شهرداری تهران

چالش های سیاست گذاری دولت الکترونیک 
نشست بررسی شکل گیری تاریخی نظام مستخدمین عمومی ایران؛ نهادها و روندها

 برنامه ریزی و سامان دهی نیروی انسانی در شهرداری ها؛ چالش ها 
و راهکارها

ماه نامه مطالعات دولت و بخش عمومی

 ]حمید دهقانی[

شــناخت کامــل نســبت بــه مســئله، پیــش رشط اتخــاذ 

ــه  ــی ب ــت و دسرتس ــر اس ــت و مٔوث ــات درس تصمی

داده هــا و اطالعــات مرتبــط، پیــش رشط دســتیابی 

ــا، در بســیاری  ــه شــناخت. متأســفانه در کشــور م ب

ــه  ــوط ب ــه اطالعــات مرب ــوارد سیاســت گذاران ب از م

ــر  ــن ام ــد و همی ــی ندارن ــود دسرتس ــوزه کاری خ ح

موجــب می شــود بــدون شــناخت کافــی نســبت بــه 

ــری  ــه تصمیم گی ــت ب ــود، دس ــِش روی خ ــئله پی مس

بزننــد. یکــی از همیــن حوزه هــای پرابهــام و ضعیــف 

دولــت  کارکنــان  وضعیــت  اطالعــات،  زمینــه  در 

ــت  ــورد وضعی ــی در م ــای کاف ــود داده ه ــت. نب اس

کارکنــان دولــت پیــش و پــس از انقــالب و همچنیــن 

اختــالف قابل توجــه در آمــار و اطالعــات گزارش شــده 

ــا  ــف دولت  ه ــان از ضع ــف نش ــع مختل ــط مناب توس

ــوط  ــای مرب ــح داده ه ــع و صحی ــع آوری جام در جم

ــه انتشــار  ــی ایشــان ب ــز بی میل ــه نظــام اداری و نی ب

ایــن داده هــا دارد.  در نوشــتار حــارض به طــور خــاص 

بــه برخــی مســائلی کــه موجــب ناکارایــی گزارش هــا 

ــت  ــان دول ــداد کارکن ــده از تع ــات منترشش و اطالع

توســط منابــع رســمی در ســال های اخیــر شــده 

اســت پرداخته ایــم.

اولیــن مســئله ای کــه گزارش هــای مربــوط بــه تعــداد 

کارکنــان دولــت را بــا مشــکل مواجــه می کنــد، نبــود 

تعاریــف و چارچوب هــای مشــخص و توافق شــده 

بــرای ارائــه اطالعــات اســت. بــرای مثــال زمانــی کــه 

از کارکنــان دولــت صحبــت می شــود آیــا منظــور 

کســانی هســتند کــه تابــع مقــررات اســتخدامی 

هســتند یــا به طــور کلــی همــه کســانی کــه از یکی از 

ــا  ــرای وزارتخانه ه ــده ب ــه تعیین ش ــای بودج ردیف ه

ــع  ــه تاب ــانی ک ــا کس ــد؟ آی ــت می کنن ــوق دریاف حق

قانــون کار هســتند را نیــز بایــد جــزو کارکنــان دولــت 

در نظــر گرفــت؟ نیروهــای مشــغول به کار در نهادهــا 

و مؤسســات عمومــی غیردولتــی، قــوه مقننــه و قــوه 

قضائیــه یــا رشکت هــای دولتــی را چطــور؟ ایــن 

ســٔواالت و ســٔواالت مشــابه، از جملــه مــواردی اســت 

کــه در ارائــه آمــار و اطالعــات دربــاره تعــداد کارکنان 

دولــت بایــد بــر رس پاســخ آن توافقــی وجــود داشــته 

ــن  ــه در تدوی ــا دســت کم مشــخص باشــد ک باشــد ی

ــه اســت. ــا قــرار گرفت گزارش هــا، چــه تعریفــی مبن

ــی سیاســت گذار در  ــه نیازهــای اطالعات بی توجهــی ب

ــه  ــار و اطالعــات، مســئله دیگــری اســت ک ــه آم ارائ

ســودمندی گزارش هــای منترششــده دربــاره وضعیــت 

کارمنــدان دولــت را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. 

ــد  نیازهــای سیاســت گذار اســت کــه مشــخص می کن

ــوع دســته بندی و چــه ســطحی از ریزدانگــی  چــه ن

تصمیم گیری هــا  در  می توانــد  اطالعــات  ارائــه  در 

کمک کننــده باشــد. بــرای مثــال اگــر تعــداد کارکنــان 

ــرارداد  ــا ق ــان ب ــا کارکن ــت در مقایســه ب رســمی دول

پیانــکاری بــرای سیاســت گذاران اهمیــت دارد و 

ــی در مقایســه  ــان رشکت هــای دولت ــا تعــداد کارکن ی

ــده  ــل آن تعیین کنن ــای ذی ــا و نهاده ــا وزارتخانه ه ب

مسئله تعداد صحیح 
کارمندان دولت

ماننــد  انســانی  علــوم  مختلــف  شــاخه  های  در  امــروزه 

دولتــی  مدیریــت  و  سیا  ســت  گذاری  سیاســی،  علــوم 

ــی اصــالح ســاختار  ــون چگونگ بحث  هــای گســرتده  ای پیرام

ــرای  ــی ب ــی برنامه های ــق طراح ــور از طری ــام اداری کش نظ

اثرگــذاری بــر نیــروی انســانی مطــرح اســت. ایجــاد انگیــزش 

در مســتخدمین عمومــی، بازنگــری و بهبــود فرایندهــای 

و  رتبه  بنــدی  ایجــاد سیســتم  های  و  جــذب  و  اســتخدام 

ارتقــای مناســب را از عوامــل مٔوثــر بــر ارتقــای عملکــرد نظام 

ــتم  ــاد سیس ــوارد، ایج ــن م ــار ای ــمرده  اند. در کن اداری برش

آموزشــی مناســب در نظــام مســتخدمین عمومــی به  عنــوان 

ــورد توجــه  ــواره م ــرای اصــالح نظــام اداری هم راهــکاری ب

ــت. ــوده اس ــف ب ــورهای مختل کش

در ایــران از ســال  های ابتدایــی تشــکیل هیئت دولــت و 

ســاختار اداری در اوایــل قــرن ســیزدهم، آمــوزش و تربیــت 

مســتخدم عمومــِی متخصــص، موضوعــی محــوری بــوده 

اســت کــه اقداماتــی همچــون تشــکیل دارالفنــون و اعــزام 

دانشــجو بــه خــارج از کشــور را در پــی داشــته اســت.  

ــی نظــام  ــات، رویکــرد اصل ــن اقدام ــا متامــی ای در رابطــه ب

نظــام مســتخدمین  بهبــود عملکــرد  خدمــات عمومــی، 

ــروی  ــت نی ــت در تربی ــتقیم دول ــت مس ــا دخال ــی ب عموم

ــت. ــوده اس ــص ب ــانی متخص انس

ــروی  ــت نی ــه تربی ــبت ب ــف نس ــای مختل ــرد دولت  ه رویک

ــادی  ــد زی ــا ح ــی ت ــف تاریخ ــای مختل ــانی در برهه  ه انس

آموزشــی،  رشــته  های  تنــوع  امــا  اســت  مانــده  ثابــت 

طــول دوره  هــا، ســطح آمــوزش در دوره  هــای عمومــی و 

ــل و  ــد از تحصی ــل و بع ــتخدامی قب ــای اس ــی، فراینده عال

ــا در داخــل کشــور( از  ــه خــارج ی ــل )اعــزام ب مــکان تحصی

ــات  ــه اقتضائ ــا توجــه ب ــا امــروز ب ــرن ســیزدهم ت ــدای ق ابت

تاریخــی هــر دوره متفــاوت بــوده اســت؛ امــری کــه بیــش 

از همــه تحت تأثیــر تغییــر در گســرته وظایــف دولــت و 

محدودیت  هــا و امکانــات تاریخــی آن بــوده اســت.

ــی  آمــوزش در نظــام خدمــات عمومــی در دهه  هــای ابتدای

گزارش ویژه

اخبار گروه

قــرن ســیزدهم بــه دو شــکل انجــام می  شــد . اعــزام 

دانشــجو بــه خــارج از کشــور بــا بورســیه ایــران یــا 

دولت  هــای خارجــی، اولیــن شــکل آمــوزش مســتخدم 

عمومــی در نظــام خدمــات عمومــی ایــران بــود. در زمــان 

ــت فتحعلی  شــاه و محمدشــاه، دســتگاه اداره کشــور  دول

کــه در مراحــل ابتدایــی تشــکیل ســازوکارهای اداری قــرار 

داشــت از نقطه ضعف  هــای کشــور در زمینــه تربیــت 

نیروهــای متخصــص در رشــته  های مختلــف موردنیــاز آگاه 

ــاً  ــه دانشــجویانی را عمدت ــد مرتب ــن رو طــی چن شــد. ازای

ــارج  ــه خ ــی ب ــی و فن ــته  های نظام ــل در رش ــرای تحصی ب

ــن دانشــجویان ، بعــد از  ــِب ای از کشــور اعــزام کــرد. اغل

ــود  ــی و کمب ــان خارج ــا زب ــنایی ب ــت آش ــت، به عل بازگش

نیــروی انســانی متخصــص در کشــور، بــه اســتخدام وزارت 

ــی  ــت خارج ــی در سیاس ــش مهم ــد و نق ــه درآمدن خارج

ــد. ــا کردن ــی قــرن ســیزدهم ایف ــران در دو دهــه ابتدای ای

ــا تأســیس دارالفنــون در دوران نــارصی، تربیــت نیــروی  ب

ــات مشــخصی  انســانی متخصــص در داخــل کشــور ترتیب

پیــدا کــرد. رشــته  های تحصیلــی موردنیــاز نظــام خدمــات 

ــرای  ــان خارجــی ب ــوم سیاســی و زب عمومــی همچــون عل

ــی  ــته  های فن ــه  ای از رش ــالوه مجموع ــه به ع وزارت خارج

ــه  ــن مدرس ــور، در ای ــعه کش ــرای توس ــِی الزم ب و مهندس

ــور  ــی کش ــتخدمین عموم ــیاری از مس ــد. بس ــه می  ش ارائ

ــد  ــران بودن ــی در ای ــات عموم ــه تنظیمگــر نظــام خدم ک

فارغ  التحصیــل ایــن مدرســه بودنــد. در کنــار تربیــت 

نیــروی متخصــص در ایــن مدرســه، پــروژه اعــزام دانشــجو 

بــه خــارج از ایــران همچنــان ادامــه داشــت.

ــا پیــش از مرشوطــه فرایندهــای اســتخدامی مشــخصی  ت
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یادداشت روز

اســت، ایــن تفکیــک حتــاً بایــد در گزارش هــا 

لحــاظ شــود.  عالوه بــر نیازســنجی، اطالعــات 

و  چارچــوب  در  بایــد  نیــز  را  موجــود 

کــرد. چه بســا  ارائــه  مناســبی  دســته بندی 

انتشــار تعــداد کارکنــان دولــت بــا حــذف 

معلــان، پزشــکان، قاضیــان و مأمــوران نیروی 

ســطح  بوروکرات هــای  )حــذف  انتظامــی 

ظاهــری  بــا  را  سیاســت گذاران  خیابــان( 

متفــاوت از دولــت و انــدازه آن مواجــه کنــد.

ــد  ــن می توان ــا همچنی ــه گزارش ه ــیوه ارائ ش

در سیاســت گذار ســوگیری ایجــاد کنــد. مثــال 

وزارتخانه هــای  کارکنــان  تعــداد  ذکــر  آن، 

بــزرگ در کنــار تعــداد کارکنــان وزارتخانه های 

ــه گــزارش  ــن شــکل از ارائ کوچکــرت اســت. ای

موجــب می شــود کــه در ابــالغ سیاســت های 

وزارتخانه هــای  بــر  کاهــش حجــم، مترکــز 

هــم  دولــت  بــرای  بگیــرد.  قــرار  بــزرگ 

به رصفه تــر اســت کــه مترکــز خــود را بــر 

وزارتخانــه  ماننــد  بــزرگ  وزارتخانه هــای 

آمــوزش و پــرورش بگــذارد تــا تعدیل نیــرو در 

ســایر وزارتخانه هــا. ایــن در حالــی اســت کــه 

ــت  ــروی انســانی دول ــازاد نی ــی م بخــش اصل

در همیــن وزارتخانه هــای کوچکــرت اســت.

محــدود  اطالعــات  انتشــار  کلــی  به طــور 

مــورد  در  کافــی  توضیحــات  ارائــه  بــدون 

نــوع قــرارداد کارکنــان، ســازمان های ذیــل 

وزارتخانه هــا و ... و همچنیــن لحــاظ نکــردن 

کاربــردی،  و  مناســب  دســته بندی های 

در  را  زیــادی  ابهام هــای  و  کژفهمی هــا 

هنــگام اســتفاده از گزارش هــا ایجــاد خواهــد 

ــرد. ک

گزارش هــای  تعــدد  دیگــر،  مســئله 

منترششــده و ناســازگاری های اطالعاتــی در 

ایــن گزارش هــا اســت کــه  سیاســت گذاری 

را بــا بحــران مواجــه می کنــد. بــرای مثــال 

تعــداد کارمنــدان در  اینکــه در مــورد  بــا 

مختلفــی  نهادهــای  اداری،  دســتگاه های 

ــار  ــار آم ــه انتش ــبت ب ــمی نس ــورت رس به ص

اقــدام می کننــد، ایــن گزارش هــای آمــاری 

نه تنهــا بــا یکدیگــر منطبــق نیســت بلکــه 

ــتگاه  ها  ــئولین دس ــمی مس ــای غیررس گفته  ه

نشــان می  دهــد اصــوالً معیــار ســنجش در 

درون دســتگاه  ها بــا هــم متفــاوت اســت.     

نهادهــای  آنکــه  حتــی مســئولین  نتیجــه 

ــق و مشــخصی در  ــی دقی ــز ارزیاب ــی نی دولت

مــورد تعــداد کارمنــدان خــود ندارنــد.

بحــران  می  رســد  نظــر  بــه  درمجمــوع 

اطالعــات دقیــق، جامــع و قابل تحلیــل در 

مــورد تعــداد کارمنــدان رصفــاً بــه فقــدان 

داده  هــا مربــوط نیســت. بایســتی معیــار 

مشــخصی بــرای تشــخیص واحدهــای دولتــی 

از غیردولتــی، کارمنــد رســمی از دیگــر انــواع 

قراردادهــای کاری و دیگــر      وجــود داشــته 

باشــد تــا بتــوان تصویــر دقیقــی از کاهــش و 

ــه دســت  ــران ب ــت در ای ــدازه دول ــش ان افزای

دســتگاه  های  کــه  زمانــی  تــا  لــذا  آورد. 

برنامــه  ای     و نظارتــی به چنین درک متقابلی 

ــه سیاســت  پژوهی  ــدا نکننــد هرگون دســت پی

ــا بحــران عــدم  و سیاســت  گذاری در کشــور ب

ــود.  ــد ب ــه خواه ــت مواج ــا واقعی ــق ب تطاب

] آغاز طرح تربیت نخبگان شهید احمدی روشن[
طــرح تربیــت نخبــگان شــهید احمــدی روشــن در گــروه مطالعــات دولــت و بخــش عمومــی بــا هدایــت علمــی مدیــر 

ایــن گــروه، آقــای دکــرت روح اللــه هــرور، آغــاز شــد. هــدف گــروه مطالعــات دولــت و بخــش عمومــی از مشــارکت 

دانشــگاه های  در  تحصیــل  حــال  در  دانشــجویان  بــرای  مناســب  پژوهشــی  و  آموزشــی  بســرت  ایجــاد  طــرح،  ایــن  در 

در   روشــن  احمــدی  طــرح  پذیرفته شــدگان  اســت.  کشــور  در  اداری  نظــام  اصــالح  بــا  مرتبــط  زمینه هــای  در  برتــر 

پــس  ایشــان  دربرمی گیــرد.  را  انســانی  علــوم  رشــته های  دانشــجویان  از  گســرتده ای  طیــف  دولــت،  مطالعــات  گــروه 

شــد. خواهنــد  هدایــت  مرتبــط  زمینه هــای  در  تجربــی  پژوهــش  بــه  اداری  نظــام  در  تحــول  مبانــی  بــا  آشــنایی  از 

شماره سوم
دی 1399

]ارائه سازمان های اجرایی نیمه مستقل[
یکــی  به عنــوان  نیمه مســتقل  اجرایــی  ســازمان های  تشــکیل  و  طراحــی  در  توســعه یافته  کشــورهای  تجربــه 

شــد.  بررســی  عمومــی  بخــش  و  دولــت  مطالعــات  گــروه  داخلــی  جلســه  در  دولــت،  چابک ســازی  ابزارهــای  از 

چرایــی  از  را  خــود  تحلیــل  زمینــه،  ایــن  در  نظــری  مباحــث  توضیــح  از  پــس  گــروه،  پژوهشــگر  ناطقــی،  خانــم 

داد. ارائــه  مختلــف  کشــورهای  در  آن  منفــی  و  مثبــت  پیامدهــای  و  اجرایــی  ســازمان های  از  نــوع  ایــن  برآمــدن 

پژوهشگر گروه مطالعات دولت 

و بخش عمومی

۹۹
د   

فن
اس

 4 
ه  

امر
ش

تحوالت اخیر سازمان ها و نیروی انسانی انگلستان

راهکارهای انگیزش کارمندان برای خدمت در بخش عمومی 

رسمقاله

معرفی صاحب نظر )دوایت والدو(

سخن رسدبیر و مدیرگروه
 ۱۳۹۹ ســـال  اســـفند  و  بهمـــن   

شـــلوغ ترین ماه های ســـال در مرکز 

مطالعـــات دولت و بخـــش عمومی 

بـــود. در بهمن مـــاه، نتایـــج اولیـــه 

برنامـــه بررســـی الزامات پیاده ســـازی ســـازمان های 

نیمه مســـتقل اجرایی )آژانس های اجرایـــی( در مرکز 

پژوهش هـــای مجلس ارائه شـــد که مورد اســـتقبال 

کارشناســـان و مدیران آن مرکز قرار گرفت و بنا شـــد 

مرکز مطالعـــات دولت و بخش عمومی در توســـعه 

طراحـــی یک مرکـــز تنظیم گـــری در بانـــک مرکزی 

مشـــارکت داشـــته باشـــد. عالوه بر ایـــن، یافته های 

مرکز مطالعـــات دولت و بخش عمومـــی، در تدوین 

و تنظیـــم پیش نویس قانون جامـــع تنظیم گری مورد 

اســـتفاده قـــرار گرفـــت. در همین مـــاه، نتایج یک 

ســـال مطالعه تاریخ شـــکل گیری نظام مستخدمین 

عمومـــی کشـــور در وبینـــاری با حضور پروفســـور 

جاس رادســـکلدرز، نویســـنده کتاب »ابعـــاد جهانی 

مدیریت دولتی و حکمرانی؛ یک ســـفر اکتشـــافی« و 

اســـتاد برجســـته دانشـــگاه اوهایو، ارائه شـــد که با 

اســـتقبال بســـیار خـــوب مخاطبان مواجه شـــد. در 

نیمه اســـفندماه، در نشســـتی نیـــم روزه با حضور 

کارشناســـان سازمان اداری و اســـتخدامی، پیش نویس 

برنامه ســـوم اصالح نظام اداری بـــرای اعضای مرکز و 

دانشـــجویان طرح شهید احمدی روشـــن ارائه شد و 

موضـــوع ارائه تحلیل اقتصاد سیاســـی نظـــام اداری 

کشـــور با هدف شـــکل دادن به برنامه ســـوم اصالح 

نظام اداری به طور رســـمی در دســـتورکار مرکز قرار 

گرفت. عـــالوه بـــر ایـــن، در روزهای پایانی ســـال، 

هفتادوهفتمیـــن نشســـت از سلسله نشســـت های  

حکمرانـــی در عمـــل بـــا حضـــور آقای سیدحســـن 

رسولی، مناینده شـــورای شـــهر تهران و رئیس کمیته 

تشـــکیالت و منابع انســـانی شـــورا و کارشناسانی از 

نهادهای دانشگاهی، سیاســـتگذاری و اجرایی برگزار 

شـــد که در آن به موضـــوع چالش هـــا و راهکارهای 

در  انســـانی  نیـــروی  ســـامان دهی  و  برنامه ریـــزی 

شهرداری ها پرداخته شد.

امیـــدوارم که در ســـال آینده، فعالیت هـــای مرکز که 

بـــه توفیق پـــروردگار گســـرش پیدا کرده اســـت، با 

جدیت دنبال شـــود و شـــاهد اثرگذاری آن در اصالح 

جنبه های مختلف نظام اداری کشـــور باشـــیم.

روح الله هرنور

اخبار نظام اداری

نشست بررسی شکل گیری نظام مستخدمین ایران؛ 

نهادها و روندها )با حضور پروفسور جاس رادسکلدرز(

مرکز  مطالعات دولت 
و بخش عمومی

رویدادها
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دوره پنجم
طرح شهید احمدی روشن

جلساتآموزشیمشترکگروهها
دستور مختصر جلسهاستادروز برگزاری

جایگاه تنظیم گری در نظام حکمرانیامیراحمد ذوالفقاری8 آذر
اجزای ساختاری و کارکردی نظام حکمرانیمرتضی زمانیان18 آذر
فرآیند های قانون گذاری و نظارت مجلس در ایران مهدی زینالو25 آذر
مبانی علم سیاست گذاری و چیستی سیاستسیدمحمدصادق امامیان27 آذر

کارگاه جستجوی منابع پژوهشیمهدی زینالو4دی
حکمرانی نهاد رسانهآرین ابراهیم نژاد2دی

مبانی فرآیند های سیاست گذاریسیدمحمدصادق امامیان5 دی
درآمدی بر سیاست پژوهشمحمدمحسن مؤمنی راد18 دی

نظریه بازی ها و کاربردهای آن در سیاست گذاریحسین میرزاپور18 اسفند

در مهر ماه سال 1399 و با شروع ثبت نام دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن 
7 عنوان پروژه توسط اندیشکده حکمرانی شریف تعریف شد. پس از انجام 
مراحل ثبت نام نخبگان در هسته های طرح، در حدود 500 نفر از دانشجویان 
نخبه برای شرکت در هسته های مربوط به اندیشکده حکمرانی ثبت نام کرده 
بودند که پس از انجام چند مرحله مصاحبه با این دانشجویان، در نهایت 70 
نفر به عنوان اعضای این 7 گروه جذب شده و از ابتدای آذر ماه فعالیت آنها 
آغاز شد. تا کنون چهار ماه از شروع به کار این گروه ها می گذرد و در این مدت 
آموزش های اولیه گروه ها انجام شده و فاز پژوهشی و اجرایی پروژه ها آغاز شده 
است. همچنین »باشگاه سیاست پژوهی« در راستای هماهنگی ، هم راستایی و 
بین گروهی و جلسات  برنامه های مشترک  تعریف  به  اقدام  تیم ها  هم افزایی 

آموزشی مشترک نموده است.



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 461399

برنامه مطالعات پارلـمان
نظرات  اجتماع  و  رویدادهای تخصصی  برگزاری  پژوهش ها،  انجام  با هدف  پارلمان  مطالعات  برنامه 
نخبگان حوزه پارلمان و درنهایت اثرگذاری بر »اصالح عملکرد مجلس شورای اسالمی« تشکیل شده 
اساتید،  از  تعدادی  با حضور  سال 1395  اواخر  از  برنامه  این  مقدماتی  کارهای  و  پژوهش ها  است. 
مجلس،  کلی  اصالح  دغدغه  دارای  و  سیاست گذاری  حوزه  به  عالقه مند  دانشجویان  و  پژوهشگران 
دنیا،  پارلمان های  اساسی  کارکردهای  این که  به  باتوجه  گردید.  آغاز  اندیشکده حکمرانی شریف  ذیل 
»قانون گذاری«، »نمایندگی«، »نظارت« و »تصویب بودجه« است، تمرکز فعالیت های برنامه مطالعات 
پارلمان بر آن است که عملکرد مجلس شورای اسالمی در هر سه کارکرد کلیدی مذکور بهبود یابد. بدین 
منظور »تحلیل نقاط قوت و ضعف مجلس در عمل به وظایف اساسی«، »انجام مطالعات تطبیقی جهت 
بررسی تجربیات پارلمان های دنیا«، »جمع آوری نظرات سیاست مداران و خبرگان مرتبط با مجلس« و 
نهایتا »ارائه پیشنهادهای سیاستی مبتنی بر کار علمی و الزامات عملیاتی« را می توان به عنوان مراحل 

اصلی فرآیند سیاست پژوهی در این برنامه ذکر نمود. 

6
اعضا

دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی، دانشگاه علم و صنعتمهدی زینالو
دکتری سیاست گذاری عمومی، دانشگاه ادینبورگسید صادق امامیان

کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه صنعتی شریفسید مرتضی حسنی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه صنعتی شریفمحمدحسین اعلمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه تهرانمحسن تدین
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطباییمحمد حق شناس

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهرانمحدثه سروش بیگدلی
دانشجوی دکتری مطالعات آمریکا، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتثمانه اکوان
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اثرگذاری

یادداشت های سیاستی/ تخصصی

محصوالتوخروجیها

گزارش ها

تصویب الزامات تحقق و اجرایی سازی سیاست های کلی کشور در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام
تبیین تأثیرات مثبت و منفی شفافیت آراء نمایندگان و جلوگیری از اثرات منفی

اثرگذاری بر اصالح قانون انتخابات مجلس

ساختار تصویب بودجه  ]روزنامه قانون[ 
شواهد تجربی شفافیت نظام حکمرانی  ]مشرق نیوز[ 
الزامات شفافیت مجلس شورای اسالمی  ]مشرق نیوز[
نقاط قوت و نقایص طرح مدیریت تعارض منافع  ]خبرگزاری مهر[
بررسی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس  ]خبرگزاری فارس[

آیا شفافیت آرا به نفع عملکرد مجلس است؟
مقدمات اجرای بند 5 سیاست های کلی قانون گذاری

بررسی چارچوب محدودیت مجلس در تغییر بودجه ساالنه
بررسی حدود اختیار مجلس در تغییر لوایح دولت

طراحی دوره آموزشی نمایندگان جدید الورود
بسته قانونی شفافیت مجلس شورای اسالمی

ضرورت های پیش رو برای اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
بررسی سازوکارهای تأمین مالی انتخابات مجلس و شفافیت آنها

مطالعه مراجع وضع مقررات در ایران و هرم قوانین و مقررات
وظایف نمایندگان مجلس در قبال موضوعات محلی

گزارش ارزیابی عملکرد مجلس دهم
گزارش ارزیابی شش ماهه مجلس یازدهم



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 481399

برنامه های رسانه ای

نشست های تخصصی

ارائه طرح های اصالحی مجلس به رئیس مجلس
مشاوره به نایب رئیس و مشاوران رئیس مجلس

مشاوره به کمیسیون آیین نامه در مورد نظارت بر رفتار نمایندگان 
مشاوره به کمیسیون آیین نامه در مورد شفافیت مجلس

همکاری مشترک با مرکز پژوهش های مجلس با موضوع "اصالح تحقیق 
و تفحص"

نظر  اظهار  »ارائه  موضوع  با  مجلس  پژوهش های  مرکز  به  مشاوره 
تخصصی در مورد طرح ها و لوایح«

مناظره با آقای مالک شریعتی)نماینده مجلس( در مورد شفافیت آرای 
]خبرگزاری فارس[  نمایندگان 
در  کرمی)نماینده مجلس(  ویس  و  ایزدخواه  آقایان  با حضور  میزگرد 
مورد شفافیت آرای نمایندگان  ]خبرگزاری فارس[ 

مناظره در رادیو اقتصاد در مورد شفافیت آرای نمایندگان
مناظره در رادیو گفت و گو در مورد شفافیت آرای نمایندگان

انتخابات گلوگاه انتخاب نماینده کارآمد
نهادهای فراقوه ای سیاست گذار هماهنگ کننده یا تنظیم گر

ویژه نامه تخصصی پیرامون بودجه 1400

مجموعه حاضر با عنایت به ضرورت تحلیل چند جانبه، تالش 
کمیسیون  رخدادهای  مهم ترین  از  برخی  سو  یک  از  تا  دارد 
تلفیق را روایت کند و با نگاهی دیگر با تحلیل روند بودجه 1400، 
میزان کارآمدی فرآیند تصویب آن را بررسی نماید؛  از سویی 
دیگر نقش بودجه در میان اسناد سیاستی کشور را مورد مداقه 
قرار دهد. با تحلیل آهنگ ناهماهنگ نظام برنامه ریزی در کشور، 
تحلیلی از دوره های زمانی برنامه ریزی و بودجه ریزی ارائه کرده 
و در نهایت با پرسش در مورد معیارهای بودجه خوب، طرحی 

نو برای بودجه ریزی در کشور پیشنهاد نماید. 

رویدادها
برگزاری یک پنل در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی:

اصالح قانون انتخابات مجلس، گلوگاه انتخاب نمایندگان کارآمد
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حضور در اجالس جامعه جهانی 
اندیشکده ها

ظهـور میهمـان ناخوانـده کرونـا، سـال 1399 را بـه کابـوس تعامـالت مرسـوم بین المللی مبـدل کرد. 
فروردیـن 1399 درحالی کـه نمایندگان اندیشـکده حکمرانی عـازم اجالس جامعه جهانی اندیشـکده ها 
)OnThinkTanks( در شـهر برلیـن بودنـد، ایـن اجـالس در روزهای آخر کنسـل شـد و بـا گفت وگویی 
 )Epistocracy( مجـازی جایگزین شـد. در زمـان ترک تازی ترامپ، موضـوع اجالس به “نخبه سـاالری
و نقـش اندیشـکده ها به مثابـه نهادهـای نخبگانـی در دنیایی مملـو از غلبـه رویکردهـای عوام فریبانه” 

7پرداخـت. گـذر زمـان امـا زندگی همـراه با کرونـا را به یـک واقعیـت تبدیل کرد. 
اجالس “مؤسسه بین المللی ارتباطات و رسانه” در اولین ماه سال 2021 میالدی که با حضور 
نمایندگانی از شرکت های معظم چندملیتی نظیر گوگل، فیسبوک،  دیزنی و رگوالتورهای 
کشورهای آسیایی برگزار می شد، فرصتی بود برای سخنرانی نماینده اندیشکده حکمرانی 
در باب “حکمرانی رسانه ای و تنظیم گری پلتفرم ها”. جدای از استانداردهای این اجالس از 
منظر سطح شرکت کنندگان و مباحث مطرح شده، حضور فعال در یک رویداد غیرآکادمیک 

و در سطح باالی سیاستی، تجربه نوینی در نقش آفرینی بین المللی محسوب می شد.

مشارکت دراجالس بین المللی

برگزارینشستهایبینالمللی

 نشست آنالین بین المللی
مشارکت پروفسور جاس رادسکلدرز در نشست “حکمرانی در عمل” برنامه مطالعات دولت و بخش عمومی در هفته های پایانی سال هم تجربه 
نوینی از برگزاری رویدادهای مشترک با چهره های بین المللی بود. تجربه ای که با بهره گیری از الزامات دوران کرونایی، امکان پذیری عملی 

برگزاری ارزان و مؤثر این نوع برنامه ها را به سایر گروه های اندیشکده یادآور شد.
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اندیشکده
کسب و کار شریف

اندیشکده ها پلی میان نخبگان دانشگاهی و سیاست مداران هستند که با تعامل سازنده با گروه های 
مختلف دانشگاهی و نهادهای تصمیم گیر، چالش های پیش روی کشور را شناسایی و با در نظر گرفتن 
منافع ملی و جمعی، مسیری بهینه و مناسب برای اصالح و رفع چالش ها ترسیم می کنند. ما باور داریم 
نزدیک سازی نظرات و رفع سوءتفاهم ها تنها مسیر ممکن برای حل مشکالت و چالش های هزینه زای 

کشور است.
 اندیشکده کسب وکار شریف ملزم به ارتباط و تعامل متقابل با تمامی افراد و نهادهایی است که به 
نوعی در فضای کسب وکار کشور قرار دارند یا بر آن اثر می گذارند. مهمترین رکن فضای کسب وکار، 
صاحبان مشاغل و کارآفرینان بخش خصوصی هستند. در کنار ارتباط مستقیم با این افراد، اندیشکده 
بخش  نمایندگان  عنوان  به  اصناف  و  بازرگانی  اتاق های  با  سازنده  نشست های  و  تعامالت  دارای 
خصوصی است. در حوزه سیاست گذاری و حاکمیت نیز، اندیشکده با وزارت خانه های نفت، اقتصاد، 
صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارتباط است. اندیشکده کسب وکار شریف، به 
دنبال شناسایی مهم ترین مسائل و مشکالت حوزه کسب وکار و ارائه راهکارهای عملی برای حل آنها 

است. محور فعالیت های اندیشکده عبارتند از:
 رصد و شناسایی چالش ها و مشکالت مهم کسب وکارهای کشور؛

 تحلیل پیشران های مشکالت؛
 تدوین استراتژی های کسب وکار برای رشد و تقویت کسب وکارهای کشور؛

 مدل سازی های مالی و آماری؛
 تعامل با نهادهای سیاستی و نظارتی و ارائه راهکار برای تسهیل فعالیت کسب وکارها.
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اندیشـکده در تـالش اسـت طیف وسـیعی از محصـوالت حرفـه ای و کاربـردی از جمله گـزارش و 
تحلیل هـای مکتـوب، برگـزاری رویدادهـا و نشسـت ها و خدمات مشـاوره ای را برای فعـاالن فضای 

کسـب وکار کشـور ارائه دهد، شـامل:
 مدل های کسب وکار

 پیش بینی روندهای اقتصاد کالن و بین الملل
 گزارش ریسک

 تحلیل صنایع

اعضا
دکتری اقتصاد، دانشگاه بوکونی ایتالیاعلی مروی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار، دانشگاه صنعتی شریف مهدی فاضل دهکردی
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علم و صنعتسجاد رفیع

کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشگاه صنعتی شریف محمد احمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتیجواد صرف جو کسمائی

دکتری ریاضی کاربردی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمژگان مؤمنی
دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر، دانشگاه یزدزهرا شجاعی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و برنامه ریزی، دانشگاه عالمه طباطباییمحمدسعید صفاری آشتیانی
دانشجوی کارشناسی مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب فهیمه حسین زاده سرشگی

کارشناسی ارشد تحلیل اقتصادی، دانشگاه سرژی پونتوآس فرانسهمهدی سرمدی راد
کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشگاه سوره نعیمه رجبی جهرودی

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطباییکمال مروتی

محصوالتوخروجیها
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برنامه ها
اقتصاد کالن

مالیه عمومی دولت
رفاه و تأمین اجتماعی

محیط کسب و کار

رویدادها
نشست های تخصصی

برگزاری 12 پنل در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی، شامل:
دیپلماسی تجاری و توسعه راه

ارتقای محیط کسب وکار در ایران
اقتصاد بخشی و توسعه منطقه ای

نقش استارت آپ ها و بنگاه های دانش بنیان در توسعه اقتصادی
سیاست های بازار کار و اشتغال

نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید
سیاست های زمین و مسکن

ابرچالش یارانه های پنهان و راهکار برون رفت از آن
سیاست گذاری پولی و هدف گذاری تورم

اصالحات ساختاری نظام مالیاتی
نظام بانکی و مهار تورم

اقتصاد سیاسی،کسری بودجه و تورم

رونمایی از بسته نجات اقتصاد ایران، رویدادهای سیاستی شریف
رونمایی از بسته نجات ایران، اقتصاد آنالین

یارانه نقدی غیرتورمی، چرا و چگونه؟رویدادهای سیاستی شریف
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گزارش ها
آسیب شناسی بسته دولت برای بازگشت ارز صادرات و پیشنهادهای اصالحی

مدیریت تورم در بودجه های سنواتی
اصالح الگوی حکمرانی نظام مالیاتی فاز مقدماتی: تحلیل مالیات در بودجه 1400 و ارائه پیشنهادهای اصالحی

برنامههایرسانهای
ارائه بنای ایران به کاندیداهای ریاست جمهوری 1400
ارائه بنای ایران در اتاق بازگانی صنایع و معادن تهران

اقتصاد ایران در گذار از بحران
جریان سازی رسانه ای نقد قانون مالیات بر خانه های خالی

جریان سازی رسانه ای برای نقد پیش نویس قانون مالیات بر عایدی سرمایه
جریان سازی رسانه ای برای رد کلیات بودجه 1400

آسیب شناسی بسته دولت برای بازگشت ارز صادرات و پیشنهادهای اصالحی
مدیریت تورم در بودجه های سنواتی

اصالح الگوی حکمرانی نظام مالیاتی فاز مقدماتی: تحلیل مالیات در بودجه 1400 و ارائه پیشنهادهای اصالحی
اصالح الگوی حکمرانی خصوصی سازی در ایران

مدیریت مالی دولت و بخش عمومی در ایران

پروژه ها
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وزارت صمت

وزرات اقتصاد و دارایی
وزارت آموزش و پرورش
مجلس شورای اسالمی

بانک مرکزی
کمیسیون اقتصادی مجلس

کمیسیون اقتصادی دولت
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

سازمان امور مالیاتی
سازمان برنامه و بودجه

اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران
رسانه اقتصاد آنالین

شبکه 
همکاری
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رصدخانه مهاجرت ایران
رصد خانـه مهاجـرت ایـران بـا هـدف اسـتخراج و پایـش داده ها و اطالعـات موثـق و معتبر و 
همچنیـن ارائـه تحلیل هـا، برنامه هـا و پیشـنهادهای سیاسـتی متکـی بـر شـواهد در حوزه 
مهاجرت های بین المللی شـکل گرفته اسـت. در راسـتای دسـتیابی به این اهداف، سـه برنامه 
تحقیقاتـی شـامل: برنامـه مهاجرت هـای کاری و اقتصـادی، برنامـه جابه جایـی  دانشـجویان 
بین المللـی، برنامـه مهاجرت هـای اجبـاری- پناه جویـی در ایـن مجموعـه فعالیـت می کننـد. 
برآینـد ایـن فعالیت هـا در قالب انتشـار کتب علمی، سـالنامه آمـاری، گزارش  هـا و پروژه های 
متعـدد، شـرکت در نشسـت ها و محافـل تخصصـی، حمایت از رسـاله های دکتـری، جذب و 

آمـوزش کارآمـوزان نمود یافته اسـت. 

جدولبرنامهها
برنامه مهاجرت های کاری و اقتصادی

برنامه جابه جایی دانشجویان بین المللی
برنامه مهاجرت های اجباری پناه جویی



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 581399

اعضا
دکتری جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار، دانشگاه دولتی میالنبهرام صلواتی
دکتری جغرافیا، برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتیداوود عیوضلو
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه مالک اشترفهمیه بهزادی

کارشناسی ارشد سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریفمحمدامین موال
دانشجو دکتری جغرافیا، برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتیرقیه صمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف زهره ربیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیراشکان فراهانی
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطباییزهرا علیپور

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفمیترا حسین پور

راه اندازی “درگاه آمار مهاجرتی ایران” )داما(
تحلیل وضعیت و پتانسیل های تخصصی و دانشی ایرانیان خارج از کشور از طریق داده کاوی شبکه های اجتماعی و پایگاه های داده )طرح احمدی روشن(

تحلیل جنسیتی چالش های زنان متخصص بازگشتی
سیاست گذاری تسهیل بازگشت متخصصان به کشورهای در حال توسعه )مطالعه موردی ایران(

پروژه ها
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گزارش ها
ویژه نامه روز جهانی مهاجران )انتشار مشترک با اقتصاد آنالین(

اثرات شیوع ویروس کرونا بر مهاجرت های بین المللی )ارسال به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(
روند های جابه جایی و راهبردهای نوین جذب دانشجویان بین المللی در دوران پیشا کرونا و پسا کرونا در ایران و جهان )ارسال به 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(
نقدی بر گزارش مهاجرت و فرار مغزها از ایران، پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد )ارسال به معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و شورای عالی انقالب فرهنگی(
تحلیلی بر وضعیت مدیریت خروج و بازگشت سرمایه های انسانی در ایران )ارسال به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

شورای عالی انقالب فرهنگی(
چشم اندازی بر جدیدترین آمار اتباع ایرانی در ترکیه )ارسال به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی(
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1
اجرایی  قابلیت  از  ایران:  در  غیرمجاز  اتباع خارجی  طرح ساماندهی 
شدن تا افزایش ماندگاری مهاجران، منتشرشده در تاریخ 1399/10/3 

در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

2
در  بین المللی  دانشجویان  جابه جایی  پیرامون  تهدیدها  و  فرصت ها 
بحران کرونا، منتشرشده در تاریخ 1399/08/12 در وب سایت رصدخانه 

مهاجرت ایران

نگاهی بر وضعیت اسکان مجدد پناهندگان در جهان، منتشرشده در 3
تاریخ 1399/11/21 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

برآورد هزینه های اقتصادی ناشی از آوارگی های داخلی، منتشرشده در 4
تاریخ 1399/11/21 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

5
رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و دسترسی ناعادالنه به واکسن، 
عوامل نوظهور تشدید مهاجرت ها در سال 2021، منتشرشده در تاریخ 

1399/11/12 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

مجدد، 6 بازگشت  یا  مبدا  کشور  در  پایدار  ادغام  داوطلبانه:  بازگشت 
منتشرشده در تاریخ 1399/11/08 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

7
فاقد  بازگشت مهاجران  بی سابقه  رکورد  در سال 2020 گذشت؛  آنچه 
در   1399/10/27 تاریخ  در  منتشرشده  ایران،  از  افغانستانی  مدرک 

وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

8
نگاهی به وضعیت آوارگان داخلی در دوران شیوع ویروس کرونا؛ از 
وب سایت  در   1399/10/3 تاریخ  در  منتشرشده  راهکارها،  تا  مصائب 

رصدخانه مهاجرت ایران

در 9 منتشرشده  ایران،  در  پناهندگان  مسأله  و  مردم نهاد  سازمان های 
تاریخ 1399/10/03 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

10
تلفات  افزایش  آمریکا:  براون  دانشگاه  واتسون  مؤسسه  گزارش 
در  منتشرشده  آوارگی ها،  تشدید  احتمال  و  افغانستانی  غیرنظامیان 

تاریخ 1399/09/23 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

11
تا  آرمان گرایی  از  بایدن؛  دوره  در  آمریکا  پناهندگی  سیاست های 
تاریخ 1399/10/22 در وب سایت پژوهشکده  واقعیت!، منتشرشده در 

سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

12
شیوع  از  پس  بازگشتی  افغانستانی  مهاجران  روی  بر  مطالعه  نتایج 
ویروس کرونا، منتشرشده در تاریخ 1399/08/10 در وب سایت رصدخانه 

مهاجرت ایران

13
روند افزایشی تعداد پناهجویان در کشورهای OECD در سال 2019، 
مهاجرت  رصدخانه  وب سایت  در   1399/07/30 تاریخ  در  منتشرشده 

ایران

14
جدید  آوارگی  میلیون   14/6 داخلی؛  آوارگیهای  نظارت  و  پایش  مرکز 
داخلی تا پایان نیمه اول سال 2020، منتشرشده در تاریخ 1399/07/27 

در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

15
روند کاهشی میزان پذیرش مهاجران توسط مردم جهان در سال 2019، 
مهاجرت  رصدخانه  وب سایت  در   1399/07/08 تاریخ  در  منتشرشده 

ایران

تاریخ 16 در  منتشرشده  می گذرد؟،  چه  لسبوس  در  جزیره:  در  آتش 
1399/06/31 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

یادداشت های 
خبری- تحلیلی
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17
آمریکا: ثمره جنگ های  در  براون  دانشگاه  واتسون  گزارش مؤسسه 
 37 آوارگی  تروریسم،  با  مبارزه  بهانه  به  مختلف  مناطق  در  آمریکا 
میلیون نفر در جهان، منتشرشده در تاریخ 1399/06/31 در وب سایت 

رصدخانه مهاجرت ایران

18
خدمات پناهندگان در دوره کرونا: گامی به سوی اتحاد و همزیستی 
در   1399/04/01 تاریخ  در  منتشرشده  پناهندگان،  و  میزبان  جامعه 

وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

19
به سوی  اتهام  انگشت  و  از بحران شیوع کرونا  بهره برداری سیاسی 
مهاجران و پناهجویان، منتشرشده در تاریخ 1399/02/21 در وب سایت 

رصدخانه مهاجرت ایران

چگونه شیوع ویروس کرونا پناهجویان را آسیب پذیرتر کرده است؟، 20
منتشرشده در تاریخ 1399/02/21 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

21
در  غذایی  امنیت  تهدید  تا  مهاجر  کارگران  بیکاری  از  کرونا:  پاندمی 
رصدخانه  وب سایت  در   1399/02/08 تاریخ  در  منتشرشده  جهان، 

مهاجرت ایران

22
به  را  اقلیت ها  اخبار جعلی چگونه  اسپانیا:  و مهاجران در  مسلمانان 
حاشیه می برد!، منتشرشده در تاریخ 1399/11/21 در وب سایت رصدخانه 

مهاجرت ایران

23
نگاهی به پیشنهادهای اصالحی بایدن برای اصالح قوانین مهاجرتی 
در   1399/11/01 تاریخ  در  منتشرشده  ریاست جمهوری،  روز  اولین  در 

وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران 

بین المللی، 24 مهاجرت های  عصر  در  ملت سازی  و  بخشی  هویت 
منتشرشده در تاریخ 1399/10/03 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

25
تحریم و افزایش نرخ ارز: شمشیری دو لبه در برابر رؤیای تحصیل 
در   1399/10/03 تاریخ  در  منتشرشده  خارج،  در  ایرانی  دانشجویان 

وب سایت رصدخانه مهاحرت ایران

26
گرفتن  شتاب  از  جهانی:  مهاجرت  اخیر  روندهای  بر  چشم اندازی 
مهاجرت تا زنانه شدن، منتشرشده در تاریخ 1399/10/03 در وب سایت 

رصدخانه مهاجرت ایران

27
نگاهی به پدیده »بیش ماندن« ایرانیان در خارج: ایرانیان چگونه دچار 
بیش ماندگی در آمریکا در دوره ترامپ شده اند؟، منتشرشده در تاریخ 

1399/10/03 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

در 28 منتشرشده  بین المللی،  دانشجویان  بر  بایدن  پیروزی  پیامدهای 
تاریخ 1399/08/17 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

29
بین المللی،  دانشجویان  جذب  راهبرد های  بر  کرونا  ویروس  تأثیر 
منتشرشده در تاریخ 1399/06/24 در وب سایت معاونت علمی ریاست 

جمهوری

حرکت از اتالف مغزها به سمت چرخش مغزها در سایه بحران کرونا، 30
منتشرشده در تاریخ 1399/04/01 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

31
برای  ثانوی  اطالع  تا   ” ترامپ:  دولت  مهاجرتی  جدید  سیاست های 
کار و تحصیل به آمریکا نیایید”، منتشرشده در تاریخ 1399/03/05 در 

وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

32
ضرورت هم افزایی اقدامات دانشجویان بین المللی و سیستم آموزش 
تاریخ  در  منتشرشده  کرونا،  بحران  از  برون رفت  مسیر  در  عالی 

1399/02/30 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران 

رویکرد اروپامدارانه به مهاجرت و مهاجران در اپیدمی کرونا، منتشرشده 33
در تاریخ 1399/02/21 در وب سایت معاونت علمی ریاست جمهوری 

تهدید؟!، 34 یا  فرصت  کشور:  خارج  از  ایرانی  دانشجویان  بازگشت 
منتشرشده در تاریخ 1399/02/14 در وب سایت بنیاد ملی نخبگان

35
در  عالی  آموزش  بین المللی  بر بخش  کرونا  ویروس  اقتصادی  اثرات 
ملی  بنیاد  وب سایت  در   1399/08/26 تاریخ  در  منتشرشده  کشورها، 

نخبگان

بایدن!، 36 سایه سنگین سیاست مهاجرتی دولت ترامپ بر روی دولت 
منتشرشده در تاریخ 1399/10/03 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

اثرات همه گیری ویروس کرونا بر مهاجرت های بین المللی، منتشرشده 37
در تاریخ 1399/10/03 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

نگاهی بر تفاوت فرارسرمایه و خروج سرمایه از ایران، منتشرشده در 38
تاریخ 1399/10/03 در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

39
بررسی آسیب های کرونا به مهاجران و فرزندانشان درحوزه اشتغال، 
بهداشت و آموزش ایران در امارات، منتشرشده در تاریخ 1399/09/08 

در وب سایت رصدخانه مهاجرت ایران

مهاجرت از واقعیت تا فراواقعیت، منتشرشده در تاریخ 1399/07/28 در 40
وب سایت بنیاد ملی نخبگان
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به منظور گردآوری داده ها و اطالعات به روز در حوزه میل و تصمیم به مهاجرت، برنامه های جابه جایی 
پیمایش های  ایران  مهاجرت  رصدخانه  در  کاری  و  اقتصادی  مهاجرت های  همچنین  و  دانشجویی 
متعددی را در سال 1399 در سطح کشور به انجام رسانده اند. جامعه هدف این پیمایش ها شامل 
اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و فارغ التحصیالن، کارآفرینان و کادر بهداشت و درمان بوده است. این 

پیمایش ها عبارتند از: 

پایان یافتهپرسش نامه سنجش میل و تصمیم به مهاجرت دانشجویان و فارغ التحصیالن
در حال انجامپرسش نامه سنجش میل و تصمیم به مهاجرت کارآفرینان و فعاالن استارت آپ ها

در حال انجامپرسش نامه سنجش میل و تصمیم به مهاجرت اساتید دانشگاه ها
در حال انجام پرسش نامه سنجش میل و تصمیم به مهاجرت پرستاران و پزشکان

پیمایشها

رویدادها
گذر از تهدید انگاری مهاجرت به سوی فرصت سازی از مهاجرت و 

مهاجران

رصدخانـه مهاجـرت ایـران با هـدف تقویـت نیروی انسـانی خـود از 
میـان عالقه منـدان بـه حـوزه مهاجرت هـای بین المللـی و مسـتعدان 
ایـن حوزه، با بررسـی سـوابق و پیشـینه علمی- پژوهشـی متقاضیان 
شـرکت در دوره هـای کارآمـوزی، از آذر مـاه 1399، میزبـان سـه نفر از 

کارآموزان مسـتعد و کوشـا شـده اسـت:

کارآموز حوزه جابه جایی های بین المللیمرضیه صدقی
کارآموز حوزه مهاجرت های اقتصادی و کاریفاطمه سوری
کارآموز حوزه مهاجرت های اجباری- پناهجوییآمنه میرزایی

کارآموزی
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رصدخانه مهاجرت ایران با هدف ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان 
اعطای حمایت  های  با  تا  فعال در حوزه مهاجرت، در تالش است 
مادی و ارائه مشاوره های تخصصی در این حوزه، دانشجویان دوره 
دکتری را به سوی رساله های دکتری کارآمدتر هدایت کند. در این 
راستا در سال 1399 از دو رساله دکتری، حمایت به عمل آمده است 

که عبارتند از:

تبیین جامعه شناختی تعامالت اقتصادی مهاجران با کشور  مبدأ: مطالعه موردی مهاجران ایرانی در کشورهای منتخب 1
اروپایی )دانشگاه فردوسی مشهد(

افغانستانی مقیم  آموختگان  اشتغال دانش  تبیین وضعیت  )دانشگاه 2 افغانستان  و  ایران  روابط  بر  آن  تأثیر  و  ایران 
اصفهان(

حمایت از 
 نشسترساله های دکتری

تخصصی
وضعیت فعلی و آتی مهاجرت های بین المللی در دوران کرونا

تحلیلی بر وضعیت مهاجرت های بین المللی
)مهاجرت تحصیل کرده ها( در ایران: چالش ها و راهکارها

1
انتشار سالنامه مهاجرتی ایران در سال 2020، منتشرکننده 

خبر Financial Tribune، قابل دسترسی تحت عنوان 
Migration Profile of Iranians

2
انتشار سالنامه مهاجرتی ایران در سال 2020، منتشرکننده 

 Iran first قابل دسترسی تحت عنوان ،Iran Pressخبر
migration outlook unveiled

3
آمارهای مهاجرت دانشجویی ایرانیان، منتشرکننده خبر 
ایرنا، قابل دسترسی تحت عنوان رتبه دانشجوفرستی، 

ایران در جهان کاهش یافته است.

4
اشاره به آمارهای منتشر شده در سالنامه به عنوان نقض 

آمارهای غیرواقعی در زمینه فرار مغزها از ایران، منتشرکننده 
ویکی پدیا، قابل دسترسی تحت عنوان فرار مغزها از ایران

انعکاس های خبری
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5
انتشارات 

علمی
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مقاالت در مجالت علمی بین المللی
Rosiello, A., Maleki, A., 2021. A dynamic multi-sector analysis of technological catch-up: The impact of technology cycle times, 
knowledge base complexity and variety. Research Policy 104194 ,50. https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104194
Azimi, S., Veisi, H., Fateh-rad, M., Rahmani, R., 2020. Discovering Associations Among Technologies Using Neural Networks for Tech-
Mining. IEEE Trans. Eng. Manage. 11–1. https://doi.org/10/ggvh4z
Jauhiainen, J.S., Eyvazlu, D., 2020. Entrepreneurialism through Self-Management in Afghan Guest Towns in Iran. Urban Science 51 ,4. 
https://doi.org/10/ghhj26
Moridi Farimani, F., Mu, X., Sahebhonar, H., Taherifard, A., 2020. An economic analysis of Iranian petroleum contract. Pet. Sci. https://
doi.org/10/gg8fjq

مقاالت در همایش های علمی بین المللی
Mirnezami, S.R., 2020. The optimum scheme for promoting innovation in regulated network industries. Presented at the 25th Annual 
Conference of the European Association of Environmental & Resource Economists, Berlin, Germany. (virtual due to COVID19-).
Moridi Farimani, F., Mirnezami, S.R., 2019. A Gas Cartel in the Market, Hype and Reality? Presented at the 42nd International 
Association for Energy Economics (IAEE) Annual Conference, Montreal, QC, Canada.
Payande, I.A.-D., Ronaghikhameneh, A., Mirzapour, H., 2020. Local Regulation of Global Digital Platforms; How AI Algorithms Change 
the Borders in the Age of Data. Presented at the Data for Policy 5 :2020th International Conference, Virtual.
Nourizadeh, M., 2020. Investigating Barriers of Gender Equality in Science and Technology in Iran. Presented at the 2020 Annual 
Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S), Prague (Virtual).
Yousefi, M.A., Yazdi, N., 2021. Relevance Through A Methodological Lens. Presented at the 20th European Conference on Research 
Methodology for Business and Management Studies (ECRM21), Aveiro, Portugal.

مقاالت

پاینده، ع.، میرزاپور، ح.، مجدی زاده، ز.، 2020. در جستجوی بدیلی برای سیاست قرنطینه کامل: حکمرانی داده-محور در مواجهه موثر با کووید-19. 
سیاست نامه علم و فناوری 10.

تسلیمی، م.س.، فاتح راد، م.، چهل تنی، س.م.، 2020. عوامل تحقق هدف دریایی توسعه پایدار از منظر دانشگاه های نسل سوم. فصلنامه علمی 
آموزش علوم دریایی 7، 48–68.

طالبی اسکندری، س.، میرنظامی، س.، 2020. بازتخصیص خاموش آب در حوضه زاینده رود. تحقیقات منابع آب ایران 16، 292–311.
ملکی، ع.، یزدی، ن.ا.، 1399. نقش ارزش ها و هنجارهای جامعه اسالمی در صورت بندی مسائل حکمرانی. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسالمی )صدرا(.
میرنظامی، س.، رجبی، س.، 2020. برآورد خسارت اقتصادی ناشی از اپیدمی ویروس کووید-19 در ایران: مدلسازی هفت سناریو. سیاست نامه علم و فناوری 10.

مقاالت در مجالت علمی داخلی
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کتب
Yazdi, N., Marvi, A., Maleki, A., 2021. Iran And 
Covid19-: An Alternative Crisis Management System 
Based on Bottom-Up Islamic Social Finance and Faith-
Based Civic Engagement, in: COVID19- and Islamic 
Social Finance, Islamic Business and Finance Series. 
Routledge, Abingdon, Oxon; New York, NY.

استون، د.، زهره قاسمی و علی ملکی )مترجمین(. 1399. پارادوکس های سیاستی: هنر تصمیم 
گیری در امور سیاسی. انتشارات پاپلی- نشر کتاب امید، مشهد.

عبدالحسین زاده، م.، شهرآئینی، س.م.، قریشی، س.م.ح.، 1399. مدیریت تغییر در بخش عمومی. 
انتشارات پاپلی- نشر کتاب امید، مشهد.

قیومی ابرقوئی، ع.، 1399. پس از یک قرن: گزارش توسعه و بررسی علل عقب ماندگی صنعت نفت 
در ایران. انتشارات پاپلی- نشر کتاب امید، مشهد.

فصل کتاب بین المللی

کتب )تالیف/ ترجمه(
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6
نشریه علمی 
سیاست نامه
علم و فناوری
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نوع مقاالت
تعداد 
مقاالت فصل انتشار شماره 

پیاپی شماره ترویجیدوره پژوهشی
گزارش ترجمه ترویجی پژوهشی مروری موردی

- - 4 1 1 6 بهار 30 1

101 2 2 1 1 7 تابستان 31 2
1 4 2 7 پاییز 32 3
1 1 3 4 - - 9 زمستان 33 4

تعداد دریافت 
اصل مقاالت

تعداد مشاهده 
مقاالت فصل انتشار شماره پیاپی شماره دوره

1411 1728 بهار 30 1

102450 4252 تابستان 31 2
2038 2662 پاییز 32 3
841 2391 زمستان 33 4

آمار مشاهده و دریافت فایل اصل مقاالت از وب سایت فصل نامه

تعداد، نوع و شماره مقاالت منتشر شده



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 721399 مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 721399
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7
پژوهشگر 

برگزیده
استادیار دکتر علی ملکی

پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف 

پژوهشگر برگزیده پژوهشکده ها
مراکز پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف - 1399



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 741399 مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 741399
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8
ویژه نامه 

کرونا



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 761399
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بحرانی  با  را  جهان  کشورهای  کرونا،  )پاندمی(  جهانی  همه گیری 
غیرمنتظره و از ابعادی بی سابقه روبرو کرد. در این میان، کاستی هایی از 
مدل های حکمرانی، مدیریت سالمت و بهداشت در بحران، رسانه ها در 
مواجهه با اطالعات جعلی، مدل سازی های کّمی و پیش بینی های آماری 
عیان شد. به طور کلی این بحران محملی شد تا نقش  نهاد علم در تعامل 
با نهادهای حکومت، دین و فرهنگ، و نیز نقش مردم در مدیریت بحران 

به پرسش و بازاندیشی گذاشته شود. 
اعضای پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف با بیش از 
یک دهه تجربه سیاست سازی و سیاست پژوهی در حوزه های مختلف، به 
عنوان مسئولیت اجتماعی خود، به سرعت دست به کار شدند و مجموعه 
تحلیل ها، پیشنهادهای سیاستی و ترجمه تحلیل های برتر بین المللی در 
این زمینه را در دستور کار خود قرار دادند. این مجموعه، مجّلد اول از 
این تالش های فکری همکاران پژوهشکده سیاست گذاری است که تا 
تیر ماه 1399 انتشار یافته بودند. البته پژوهشکده در قالب رصدگر آنالین 
و  دسته بندی  تحلیلی-علمی،  مطالب  گردآوری  به  ملی  نگاهی  با  کرونا 
بازنشر آنها در مقیاس وسیع تر در قالب بیش از 40 دسته بندی موضوعی 

اقدام کرده است. 
و  کرونا  بحران  حکمرانی  ابعاد  تحلیل  به  فصل  هفت  در  مجّلد  این 
عنوان »حکمرانی  با  اول  پیشنهادهای سیاستی می پردازد. فصل  ارائه 
از  با کرونا  نبایدهای مقابله  و  بایدها  به تحلیل 1(  و مدیریت بحران«، 
منظر حکمرانی، 2( فاصله گذاری هوشمند، و ترجمه آثاری در خصوص، 
3( دید غیرانتفاعی داشتن به نظام بهداشت عمومی از منظر بحران، 
جنوبی  و  شمالی  ایرلند  در  کرونا  مرگ و میر  نرخ  تفاوت  تحلیل   )4 و 
می پردازد. فصل دوم با عنوان »حکمرانی در عصر دیجیتال و رسانه«، 
تحلیل های دست اول در خصوص 1( حکمرانی داده محور، 2( بازخوانی 
چارچوب های ارتباطات بحران، 3( نقش نهادهای تنظیم گر در مواجهه 
با اخبار جعلی در بحران، 4( مسئولیت اجتماعی رسانه ها در این دوران، 
نیز  و  بازی  قواعد  در  دولت ها  مداخله  منظر  از  دیجیتال  اقتصاد   )5 و 
6( ترجمه اثری در خصوص حریم خصوصی در بحران کرونا در اروپا 

ارائه می دهد.
فصل سوم با عنوان »مدیریت اقتصادی«، 1( تمایزات مدیریت اقتصادی 

در دوران کرونا و پساکرونا، 2( آزادسازی سهام عدالت به عنوان راهکاری 
تبعات  مدیریت  شیوه   )3 و  مردم  معیشت  به  کمک  برای  کم خطا 
دو  فصل  این  همچنین  می دهد.  قرار  تحلیل  مورد  را  کرونا  اقتصادی 
پیشنهاد سیاستی یعنی 4( تسهیالت 500 میلیونی مشروط برای بنگاه ها 
در دوران کرونا و 5( الزامات کارت اعتباری حمایت از خانوارها و نیز 6( 
مشارکت در نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهور برای مدیریت تبعات 
اقتصادی کرونا را تشریح می کند. فصل چهارم با عنوان »کسب و کار و 
اشتغال«، متمرکز بر ترجمه آثار منتخب است. در این فصل، در ُبعد 
کسب و کار، 1( ضرورت توجه به ریسک های اجتماعی، محیط زیستی 
قواعد  در  بازنگری   )2 و  تأمین  زنجیره های  در  شرکتی  حکمرانی  و 
سرمایه داری بحث شده است و در ُبعد اشتغال، 3( وضعیت نابسامان 
کارگران آسیایی، 4( چگونگی حمایت از نیروی کار در ایاالت متحده، و 

5( تنگدستی کارگران زنجیره های تأمین جهانی پوشش داده شده اند.
فصل پنجم به »آموزش عالی« در بحران کرونا می پردازد. این فصل، 
اثرات  پرورش،  و  آموزش  بالتکلیف  سیاست  و  مدارس  تعطیلی 
اقتصادی ویروس کرونا بر بخش بین المللی آموزش عالی، و ضرورت 
عالی  آموزش  سیستم  و  بین المللی  دانشجویان  اقدامات  هم افزایی 
قرار می دهد. فصل ششم  را مد نظر  از بحران  برون رفت  در مسیر 
مطالب همکاران در خصوص »مهاجرت، پناهجویان و جابه جایی های 
فصل  این  موضوعات  می دهد.  قرار  پوشش  تحت  را  بین المللی« 
از  ایرانی  دانشجویان  بازگشت  تهدید دیدن  یا  فرصت   )1 از  عبارتند 
خارج کشور، 2( خدمات پناهندگان در دوره کرونا گامی به سوی اتحاد 
و همزیستی جامعه میزبان و پناهندگان، 3( بیکاری کارگران مهاجر تا 
تهدید امنیت غذایی در جهان، 4( حرکت از اتالف مغزها به سمت 
چرخش مغزها در سایه بحران کرونا، 5( آسیب پذیرتر شدن پناهجویان 
در اثر این بحران، 6( سیاست های مهاجرتی جدید آمریکا، 7( رویکرد 
اروپامدارانه به مهاجرت و مهاجران و 8( بهره برداری سیاسی از بحران 
کرونا بوسیله انگشت اتهام بردن به سوی مهاجران و پناهجویان. در 
نهایت در فصل هفتم این مجلد با تک مقاله تحلیلی در باب احتیاطات 
در کاربست مدل های ریاضی انتشار بیماری برای سیاست گذاری به 

پایان می رسد.



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 781399 مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 781399



79

ف
شری

ی 
ذار

ت گ
اس

سی
ده 

شک
وه

پژ

79

ف
شری

ی 
ذار

ت گ
اس

سی
ده 

شک
وه

پژ

9
تعامالت 

لمللی بین ا



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 801399

مشارکت در پروژه پژوهشی اتحادیه اروپا 
 SUPER_MoRRI با عنوان

برگزاری نشست های بین المللی
حسین  محمد  سید  و  دهکردی  جعفریان  مهدی  محمد  آقایان  شرکت  و  پذیرش 
بین المللی  )انجمن  عمومی  سیاست گذاری  مجازی  تابستانی  مدرسه  در  قریشی 

سیاست گذاری عمومی 2021( 
International Public Policy Association e-Summer School 2020

شرکتدرکارگاهها
ودورههایبینالمللی
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مطلب تحلیلی-خبری بین المللی 
Khanzadeh, R., Maleki, A., Yazdi, N., 2021. Rebuilding from the bottom up. Mehr News Agency.

نشست های بین المللی



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 821399 مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 821399
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کنفرانس 

و  حکمرانی 
سیاست گذاری 

عمومی



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 841399

 چهارمین کنفرانس حکمرانی 
و سیاست گذاری عمومی

برخورداری  و  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  باالی  نرخ  می دهد  نشان  بررسی ها 
با سواد، مشارکت باالی زنان در امور اقتصادی و اجتماعی، ضریب  از جامعه 
نفوذ باالی آموزش و پرورش در کشور، امنیت داخلی، موفقیت های فناورانه و 
شکل گیری نسل جدیدی از شرکت ها و فعالیت های اقتصادی بر پایه فناوری های 
جدید، توانمندی های نظامی و دفاعی، ضریب نفوذ باالی اینترنت و برخورداری 
از جمعیت جوان کنونی کشور به عنوان مزیت های بالقوه از یک سو و از سوی 
دیگر تورم افسارگسیخته، خلق پول و توزیع نابرابر آن، رکود اقتصادی، فشار بر 
اقشار کم درآمد جمعیتی، برخورداری از یکی از نامتوازن ترین نظام های یارانه ای 
در جهان، تحریم ها و قطع جریان مراودات مالی بین المللی، نارضایتی ها و کاهش 
نابرابری ساختاری بین شهرها و استان های مختلف،  اعتماد عمومی به دولت، 
حاشیه های شهری در حال توسعه، روند خشکسالی و تخریب های زیست محیطی 
از جمله موارد تهدیدکننده زیست ایرانیان در سده بعدی است. با این بیم ها 
به  ایران  جامعه  که  این  می رود.   1400 استقبال سال  به  ایران  جامعه  امیدها  و 
آن در حوزه های مختلف  تأثیر تصمیمات اساسی  چه سو می رود قطعًا تحت 

سیاست گذاری و حکمرانی است. بر همین مبنا این سؤاالت مطرح می شود:
تصمیمات خوب و یکپارچه چه هستند؟ 

چه موضوعاتی برای حکمرانی چهار سال آینده ایران ضروری است؟ 
و اشتغال  انرژی، مسکن، فقر، محیط زیست، تورم  اقدامات اساسی در حوزه 

چیست؟
رسانه و فضای مجازی را باید به چه سمتی سوق داد و چگونه می توان از فرصت 
چهار ساله پیش رو بیشترین بهره را برد و در نهایت چگونه ممکن است چالش ها 

را به بهترین شکل مدیریت کرد و از دل آنها فرصت ساخت؟
چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی با انگیزه پاسخگویی به 
این سؤاالت با شعار »تا 1404« در تاریخ 4 الی 22 بهمن ماه 1399 به صورت 
و  مسئولین  دانشگاهیان،  و  متخصصان  مردم،  عموم  شد.  برگزار  مجازی 
سیاست گذاران امکان مشاهده کنفرانس را داشتند. هدف کنفرانس چهارم این 
بود که با ارائه موضوعات مهم و کاربردی در قالب نشست های مختلف و متنوع، 
کنشگراِن  و  پژوهشگران  از سوی  عمیق  و  کارشناسانه  نظرات  از  بهره گیری  با 
بتواند بخش قابل  از بخش های مختلف علمی و عملی هر حوزه  صاحب نظر 
قبولی از مسائل پیرامون خود را شرح داده و راه حل های متناسب و درخور را 
بیان نماید. محورهای چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی به 

این شرح بود:

حکمرانی گذار با فناوری
حکمرانی عادالنه و مردم

حکمرانی رسانه و ارتباطات
حکمرانی توسعه پایدار

حکمرانی جمعیت و مهاجرت
حکمرانی انرژی

جایگاه تنظیم  گری در نظام حکمرانی
جایگاه مجلس در نظام حکمرانی

حکمرانی عصر دیجیتال
حکمرانی فرهنگی

الگوهای نوین حکمرانی و تنظیم گری
حکمرانی نظام حقوقی و قضایی

رشد اقتصادی و اشتغال
مهار تورم

فقرزدایی و تضمین حداقل معیشت

محورهای کنفرانس
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در این کنفرانس حول محورهای مذکور بیش از 40 پنل برگزار گردید و 
بیش از 250 متخصص و هزاران نفر بیینده از محتوای کنفرانس بهره مند 
به صورت  مقاله   11 و  شفاهی  به صورت  مقاله   10 این،  بر  عالوه  شدند. 

پوستری در این کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفتند.

40
250

10
11

+1000

پنل برگزارشده

متخصص

مقاله به صورت شفاهی

مقاله به صورت پوستری

بیننده



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 861399 مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 861399
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قراردادها



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 881399

موضوع همکاری نهاد همکار حوزه یا اندیشکده 
تخصصی

برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مطالعاتی و تحقیق و توسعه مشترک با 
شرکت پترو برهان اریس اروند در حوزه های مرتبط با صنعت نفت، گاز، 

پتروشیمی و حفاری و سایر صنایع مرتبط با حوزه فعالیت شرکت
شرکت پترو برهان اریس اروند صنعت و توسعه پایدار

طراحی و تدوین پروژه های زیست محیطی نمونه کشور مطابق با سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی سازمان حفاظت محیط زیست صنعت و توسعه پایدار

تجربیات ملی و بین المللی، چشم انداز و نقشه راه آینده در حوزه 
سیاست گذاری فضای مجازی سازمان فناوری اطالعات ایران حکمرانی عصر دیجیتال

ارائه خدمات پژوهشی، کارشناسی، آموزشی، مشاوره ای و ترویجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران اندیشکده کسب و کار

همکاری با دانشجویان و متخصصان بین المللی در ایران با هدف توانمندسازی 
متخصصان ایرانی خارج ازکشور به منظور راه اندازی کسب وکار و 

استارت آپ های دانش بنیان و فناور در موضوع بند ه تبصره 4 قانون بودجه 
سال 1399 کل کشور

معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری صنعت و توسعه پایدار

اصالح الگوی حکمرانی نظام مالیاتی فاز مقدماتی: تحلیل مالیات در بودجه 
1400 و ارائه پیشنهادهای اصالحی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران اندیشکده کسب و کار

آسیب شناسی و ارائه راهکار در مورد بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل 
از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران اندیشکده کسب و کار

انجام فعالیت های پژوهشی برای تدوین گزارش های تصمیم به واگذاری اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان

ادره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی سیستان و بلوچستان صنعت و توسعه پایدار

سیاست گذاری، تنظیم گری و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری حکمرانی عصر دیجیتال
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موضوع همکاری نهاد همکار حوزه یا اندیشکده 
تخصصی

سیاست گذاری عمومی در حوزه علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری صنعت و توسعه پایدار

پژوهش در زمینه حکمرانی و تنظیم گری رسانه و ارتباطات در عصر دیجیتال سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر در فضای مجازی حکمرانی عصر دیجیتال

طراحی و تدوین شاخص های پایش عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران اندیشکده کسب و کار

مدیریت تورم در بودجه های سنواتی و تدوین بسته سیاستی پیشنهادی برای 
مهار کسری بودجه دولت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران اندیشکده کسب و کار

پژوهش در مورد پیاده سازی الزامات فنی صدور مجوز رسانه ای صوت و 
تصویر فراگیر

سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر در فضای مجازی حکمرانی عصر دیجیتال

انجام فعالیت های پژوهشی برای مشاور مادر سرمایه گذاری و توسعه 
مشارکت بخش غیر دولتی در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

سازمان حمل و نقل ترافیک 
شهرداری تهران صنعت و توسعه پایدار

راهبری ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی پژوهشکده مطالعات توسعه 
سازمان جهاد دانشگاهی تهران صنعت و توسعه پایدار

جایگاه تنظیم گری در حکمرانی صنعت گاز ایران و پیشنهاد اساسنامه نهاد 
تنظیم گر بخش گاز شرکت ملی گاز ایران حکمرانی انرژی

مطالعه و بررسی امکان خصوصی سازی شرکت های گاز استانی شرکت ملی گاز ایران حکمرانی انرژی

بازطراحی مدل درآمدی شرکت ملی گاز ایران در ارتباط با دولت، شرکت ملی 
نفت و شرکت های وابسته شرکت ملی گاز ایران حکمرانی انرژی



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 901399 مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 901399
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12
آمار و اطالعات 

انسانی نیروی 



مـروری جـامـع بر عملکـرد در سـال 921399
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